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Truet på livet Torben Nielsen Hent PDF En flok børn skal til at lege bryllup. Men før hverken brud eller gom
når at sige "ja", bliver legen afbrudt. Inde i et buskads finder de en mand, der "sover". Men manden befinder

sig i noget dybere end søvn. Han er blevet dræbt ved et skud i hjertet...

Kriminalkommisær Øst bliver tilkaldt, og indleder en sag, som kommer til at kræve al hans kunnen og
erfaring. Efter at have famlet i blinde og fulgt vildspor får Øst endelig heldet med sig - og det viser sig, at

sandheden ganske rigtigt skal høres fra børn...

Torben Nielsen (1918-1985) var en dansk forfatter, der udgav bøger i flere forskellige genrer. Nielsen fik sin
litterære debut med bogen "Gry. Historien om et pindsvin", som udkom i 1970. Herefter udgav han både

børnebøger såvel som krimier. Blandt andet modtog han Poe-klubbens Berenicepris for årets bedste krimi for
bogen "Nitten røde roser" (1973). Nielsens kriminalromaner var kendt for deres realistiske islæt, som havde

rod i Nielsens arbejde inden for politiet i mere end to årtier.
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