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glubske ulve, der ønskede at sønderdele hende og udstille resterne til fri beskuelse for en offentlighed, som

hun vidste stod parat ..."

Stærke kritiske røster har løftet sig mod politiets påståede skeptiske holdning over for kvinder, der anmelder
voldtægt. Torben Nielsen viger ikke uden om dette problem i sin bog, men lader skånselsløst lyset spille i alle
facetter – og mod et panel af nævninge, som han klæder af til skindet for at give læserne lejlighed til selv at

votere – og rystes.

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.

 

"Hun rystede over hele kroppen. Politifolkene forekom hende at
være glubske ulve, der ønskede at sønderdele hende og udstille
resterne til fri beskuelse for en offentlighed, som hun vidste stod

parat ..."

Stærke kritiske røster har løftet sig mod politiets påståede skeptiske
holdning over for kvinder, der anmelder voldtægt. Torben Nielsen
viger ikke uden om dette problem i sin bog, men lader skånselsløst
lyset spille i alle facetter – og mod et panel af nævninge, som han
klæder af til skindet for at give læserne lejlighed til selv at votere –

og rystes.

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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