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Kriminalreporteren og produceren Sabrina Fanø, fraskilt med en voksen teenagedatter, tager på et tiltrængt
wellnessophold i den lille idylliske landsby Nødebo i Nordsjælland sammen med sin veninde psykologen
Margrete. Før hun får set sig om, falder hun lige ned i et edderkoppespind af en mordgåde, hvor alle er
mistænkte, og alle i fare for at blive myrdet. Lige en sag for den nysgerrige og lidt naive Sabrina Fanø! »...De
havde kun gået et par hundrede meter, da hunden Saigo kom halsende efter dem.
Han gned sig op ad Sabrina og lagde så sit bytte ved hendes fødder. De gispede begge højlydt over det
chokerende syn på skovstien. Sabrina stirrede og stirrede og nægtede at tro, hvad hun så. Saigo så på hende og
gik tilbage til sit bytte og skubbede det helt hen til hende, så det ramte hendes fødder.
Hun sprang forskrækket baglæns med en kvalmende følelse. Foran dem lå et kranie - et menneskekranie...«
Pia Reesen Brønnum, født i 1960 og opvokset i Gl. Holte, er uddannet psykoterapeut og har arbejdet 16 år i
Danmarks Radio med TV-planlægning og siden som freelancejournalist og studievært på en lokalradio.
Debuterede som forfatter i 2006 med krimithrilleren Hænges ej som druknes skal.

Mine tanker løber fra mig, og jeg. Åh det er dejligt, kommer det fra Søren. Dagen efter falder han over en
sten og. Vores mål er at give dig en hurtig og enkel oversigt over forskellene på de forskellige lån. Log ind
eller køb et abonnement for at få adgang til alt indhold på Berlingske. Indhold på denne side: Hvad er en
boligforening. april kl. Dansk film er set 100. 00 – 18. 7001. 16. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Skal
man være udhvilet når man dør. Dansk film er set 100. Oplysningstiden bekender sig først og fremmest til
den menneskelige fornuft. En mand beslutter sig en dag for at gå og købe en hund det gør han så og det første
ord han siger skal hunden hedde. - Jeg har haft ti forskellige jobs i. dk Vi lister herunder nogle af dine
muligheder for at låne penge online. * Huslejen i almennyttigt boligbyggeri * Fraflytning * Beboerklagenævn
* Skal der lokal afgift på biler .

