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Det store natmandskomplot Tyge Krogh Hent PDF Året er 1734. En lokal bonde bliver fundet myrdet. Nogen
har brækket halsen på ham, og mistanken falder på de lokale natmænd, der lever et forhutlet liv på

samfundets bund.

Forvalteren Niels Lind har påtaget sig den juridiske rolle og fører sagen. Men forhørene handler ikke kun om
drabet. Lind har sin egen dagsorden, og i et særegent samspil mellem den lille købstads spidser kommer

processen til at omhandle natmændenes generelle tyverier og usædelighed og løfter fligen af en hel kriminel
underverden, der har tråde ud over hele Sjælland.

Med udgangspunkt i fyldige forhørsreferater og en omfattende brevveksling mellem de implicerede
myndigheder kommer Tyge Krogh helt tæt på disse menneskeskæbner fra første halvdel af 1700-tallet. Med
sjælden indlevelse og dramaturgisk sans afdækker han en næsten 300 år gammel kriminalsag og fortæller en

nervepirrende og forfærdende historie fra bunden af Holbergs Danmark.

”Tyge Krogh opruller en historisk begivenhed så spændende som nogen krimi.”

– Jyllands-Posten
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