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Tändstickslek Torben Nielsen Hent PDF Kriminalassistent Ancher står denna gång inför fallet med
gymnasieflickan Linda, som blev mördad på skolans bibliotek. Det visar sig snabbt att det finns flera möjliga

mördare: en avundsjuk vän, ett dumpat ex och till och med en lärare blir misstänkta i utredningen!

När Ancher får veta att Linda var gravid, och vem pappan var, blir plötsligt fallet mycket mer komplicerat.
Ancher tror att han vet vem mördaren är, men det kommer att kräva all hans erfarenhet som kommisarie om

han ska bevisa det!

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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