Julie
Hastrup
Forfatteren
fortæller gerne om
At være opflasket med drab
Julie Hastrups foredrag tager afsæt i Rebekka Holm-serien. Hvordan
får hun inspiration til sine plots, hvordan føles det konstant at kunne se
det uhyggelige i det hyggelige, og hvordan samarbejder hun med politi og retsmediciner. Julie Hastrup kommer også ind på skriveprocessen – hvordan kommer historien ned på papiret og får sit eget liv – og
hvordan det er at forfatte seriebøger og udvikle hovedkarakteren, så
den bliver ved med at være interessant – at skrive om og at læse om.

Derudover fortæller hun også sin personlige historie – at være
opflasket med drab! Om fascinationen af drabets psykologi, og
om barndommen som blandt andet foregik i Bispebjerg Hospitals
underjordiske gange, hvor Julie Hastrup i seksårs fødselsdagsgave
fik et ægte skalpelsæt. Om springet fra det trygge liv som fastansat
DR-journalist til det frie forfatterliv.

Forfatteren er
aktuel med

om hun overhovedet kan stole på
ham.

Mirakelmanden
Den danske drabsefterforsker Rebekka Holm er sygemeldt efter et
voldeligt overfald, og derfor rejser
hun til Stockholm for at komme sig
hos sin svenske kollega og kæreste
Niclas Lundell. Men den afslappende miniferie udvikler sig i løbet af få

dage til et mareridt.
Niclas har travlt med sin egen private efterforskning af omstændighederne ved sin tidligere kones
død, men han afviser Rebekkas
tilbud om hjælp. Optændt af frustration og nysgerrighed går hun
selv i gang med at undersøge, hvad
der egentlig skete, da Magdalena
Lundell omkom. Lidt efter lidt erfarer
hun, at Niclas har holdt vigtig information om sit ægteskab hemmelig,
hvilket får Rebekka til at tvivle på,

Samtidig opdager hun, at Magdalena i det skjulte arbejdede på en historie, som handlede om forsvundne mennesker, der har lidt grufulde
skæbner, og som alle kan kædes
sammen med én dødsensfarlig person. Rebekka er nødt til at gå i Magdalenas fodspor, som fører hende til
Finland, hvor hun spindes ind i en
vanvittig morders dræbende net …

Forfatterpræsentation
Julie Hastrup (f. 1968) er uddannet journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole og har blandt andet arbejdet på TV2/
Lorry og Danmarks Radio. Hun debuterede i 2009 med
bestselleren En torn i øjet, som var første bind i serien om
den danske drabsefterforsker Rebekka Holm. Derefter
fulgte Det blinde punkt i 2010, og året efter udkom Blodig
genvej. Portræt af døden, fjerde bind i serien, blev udgivet
i 2013, mens Farlig fortid udkom i 2015. Mirakelmanden
er sjette selvstændige roman i serien om Rebekka Holm.
Julie Hastrups bøger er solgt til udgivelse i en lang stribe
lande.
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og Danmarks Radio. Hun debuterede i 2009
med bestselleren En torn i øjet. Derefter fulgte
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Blodig genvej. Portræt af døden, fjerde bind
i serien om REB EKKA H O L M , blev udgivet
i 2013, mens Farlig fortid udkom i 2015. Julie
Hastrups romaner er solgt til udgivelse i en
lang stribe lande.

39 mm

148 mm

100 mm

MI R A K E L MA N D E N ER SJETTE SELVSTÆNDIGE BIND I SERIEN
OM DEN DANSKE DRABSEFTERFORSKER REBEKKA HOLM.

Da Vladimir kom til sig selv, var han ude af
stand til at se noget. Han prøvede at blinke
med øjnene, men det ændrede ingenting.
Alt omkring ham var mørkt. Han overvejede, om det
mon var, fordi nogen havde givet ham bind for øjnene,
men da han forsøgte at trække armene op til ansigtet
for at mærke efter, gik det op for ham, at han ikke
kunne røre sig. Han var iført en jakke som fikserede
hans korslagte arme på brystkassen, en spændetrøje,
og da han forsøgte at bevæge benene, opdagede han,
at begge hans ankler var spændt fast med stive læderremme. Han stivnede. Lå helt stille og mærkede
panikken ulme under huden.
”Hallo,” kaldte han. ”Er her nogen?”

REBEKKA HOLM

Drabsefterforsker
er sygemeldt efter et voldeligt
overfald, og derfor rejser hun til Stockholm for at komme sig hos sin svenske kollega og
kæreste Niclas Lundell. Men den afslappende miniferie udvikler sig i løbet af få dage til
et mareridt.

– Uddrag fra bogen

Niclas har travlt med sin egen private efterforskning af omstændighederne ved sin tidligere
kones død, men han afviser Rebekkas tilbud om hjælp. Optændt af frustration og nysgerrighed går hun selv i gang med at undersøge, hvad der egentlig skete da Magdalena Lundell
omkom. Lidt efter lidt erfarer hun, at Niclas har holdt vigtig information om sit ægteskab
hemmelig, hvilket får Rebekka til at tvivle på, om hun overhovedet kan stole på ham.
Samtidig opdager hun, at Magdalena i det skjulte arbejdede på en historie, som handlede
om forsvundne mennesker, der har lidt grufulde skæbner, og som alle kan kædes sammen
med én dødsensfarlig person. Rebekka er nødt til at gå i Magdalenas fodspor, som fører
hende til Finland, hvor hun spindes ind i en vanvittig morders dræbende net …
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