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Rubbade cirkler Torben Nielsen Hent PDF Plötsligt uppdagas ett mystiskt brott; ett bestialiskt dubbelmord
där en kvinna och hennes älskare hittas i hennes säng, båda mördade av ett enda skott. Offrets make, som
först var polisens huvudmisstänkte, var i Oslo vid tiden då brottet begicks. Men då polisen får veta att
mannen i fråga var inblandad i en dödsolycka några år tidigare börjar de misstänka att mordet var en

hämndaktion. Då begås ytterligare ett mord...

Torben Nielsen (1918-1985) var en dansk författare som publicerade böcker i flera olika genrer. Nielsen fick
sin litterära debut med boken "Gry. Historien om en igelkott", publicerad 1970. Sedan publicerade han både

barnböcker och kriminalromaner. Bland annat fick han Poe Club Berenice-priset för årets bästa
kriminalroman för boken "Nitton röda rosor" (1973). Nielsens kriminalromaner var kända för sin realistiska

intelligens, som hade sin rot i Nielsens arbete i polisen i över två decennier.
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