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Revisor Nielsen Flemming Jensen Hent PDF En romantisk folkekomedie om actionhelten Nielsen, en ganske
almindelig revisor, der står af ræset og på livet. Revisor Nielsen kvitter hus i Villabyerne og job i estimeret
revisionsfirma for at flytte ind i et tidligere bordel på Nørrebro - fast besluttet på at blande sig i det brogede
lokalmiljø - også kendt som Nørrebronx. Iført hjælpsomhed og cottoncoat mænger han sig med kvarterets

sprælske persongalleri og får nogle krogede skæbner rettet ud undervejs. Revisor Nielsen er en samlet udgave
af fire bind, der tilsammen udgjorde en sommerføljeton . og på den 8. dag skabte Han en revisor, Et sted på
Sjælland eksploderer en gris, Den polske luder vender tilbage og Bøssen i baggården. Flemming Jensen, født

1948, er forfatter og skuespiller. Debuterede med VEJLEDNING I SÆLFANGST og har ved siden af sit
humoristiske virke forfulgt en mere samfundsengageret linje.
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