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Pigen fra Trelde Klint Torben Nielsen Hent PDF "Pigen fra Trelde Klint" fortæller historien om, hvordan
svenske og tyske tropper i 1657 besætter Jylland. Da en en husmand slår en soldat ihjel for at redde sin datter,
Bodil, fra voldtægt, bliver husmanden henrettet. Bodil når dog at flygte, og hendes livs formål bliver herefter

at yde så meget modstand mod besætterne som muligt i jagten på hævn og retfærdighed!

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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