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Lavinen Torben Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Hardy Bensen regnede med, at det blot skulle være en
sag om at få en uges henstand på en afbetalingsordning. Men hurtigt fandt han ud af, at nogle mennesker ikke
accepterer andet end kolde kontanter – til tiden. I stedet for en ny aftale bliver Bensen bedt om at betale hele

restsummen inden for 24 – og uret tikker ...

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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