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Iliana Ingrid N\u00f8rup Hent PDF Frank er 35 år, fraskilt, delefar til to piger og politibetjent. En morgen er
han ude og løbe en tur med sin trofaste følgesvend, hunden King. Her hører de nogle mystiske lyde, og efter
at King har sat poterne i og insisteret på at undersøge lydene nærmere, finder Frank en lemlæstet kvinde på en
båd. Det bliver begyndelsen på en kompliceret sag om mord, mordforsøg og bortførelse. Ingrid Nørup er en
dansk forfatter, der er uddannet socialrådgiver. Et arbejde hun bestred i 18 år, før hun var nødsaget til at

stoppe på grund af sygdom. Dette gav hende til gengæld mulighed for at påbegynde sin forfatterkarriere, og
hun har udgivet flere bøger, heriblandt "Krigshelvede – 31/2 år i japansk krigsfangelejr" (1999) og

børnebogen "De si‘r hun er tosset" (1993) om psykiske sygdomme. Udover sine bogudgivelser er Nørup en
flittig kronikør.

 

Frank er 35 år, fraskilt, delefar til to piger og politibetjent. En
morgen er han ude og løbe en tur med sin trofaste følgesvend,

hunden King. Her hører de nogle mystiske lyde, og efter at King har
sat poterne i og insisteret på at undersøge lydene nærmere, finder
Frank en lemlæstet kvinde på en båd. Det bliver begyndelsen på en
kompliceret sag om mord, mordforsøg og bortførelse. Ingrid Nørup
er en dansk forfatter, der er uddannet socialrådgiver. Et arbejde hun

bestred i 18 år, før hun var nødsaget til at stoppe på grund af
sygdom. Dette gav hende til gengæld mulighed for at påbegynde sin

forfatterkarriere, og hun har udgivet flere bøger, heriblandt
"Krigshelvede – 31/2 år i japansk krigsfangelejr" (1999) og

børnebogen "De si‘r hun er tosset" (1993) om psykiske sygdomme.
Udover sine bogudgivelser er Nørup en flittig kronikør.
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