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Pigen fra Madagaskar Frid Ingulstad Hent PDF Allerede som lille pige får hun fortalt, at hun er et hittebarn –
fundet som spæd af et norsk ægtepar under grønne planteblade på en øde strand på Madagaskar. Og i løbet af
opvæksten spørger hun bestandigt sig selv: "Hvem er jeg egentlig?" "Hvem er min far?" "Hvem er min mor?"
"Og hvorfor ville de ikke vide af mig?" Nitten år gammel tager hun hyre på en norsk fragtbåd og rejser til

Madagaskar for at opklare den gåde, der knytter sig til hendes fødsel – og på hele den lange eventyrlige rejse
drømmer hun om en dag at gense Torbjørn, den unge mand, hun har elsket siden barndommen, og som hun
stadig elsker. Frid Ingulstad (f.1935) er en norsk forfatter, der har udgivet mere end 200 bøger. Frid Ingulstad
har en baggrund som flyværtinde (ground host) og radiotelegrafist. Hun debuterede i 1990 og var i perioden

2005-2010 Norges bedst sælgende forfatter. De fleste af hendes bøger er pocket-bøger og romanserier.
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