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Jønsson-sagen Torben Nielsen Hent PDF Jønsson-sagen har en ganske særlig karakter. Det må politiet sande,
da de går i gang med at efterforske sagen. Jønsson vender hjem til sin lejlighed uden meget håb for fremtiden.
Han har besluttet sig for at begå selvmord, men vælger en noget alternativ metode, da han ringer til en person
om hvem, han har noget frygtelig viden. Jønsson giver personen det indtryk, at han vil bringe sin viden til

politiets kendskab i håbet om, at personen vil slå Jønsson ihjel! Og Jønsson bliver ikke skuffet...

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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