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Sanitören 3: Jackan Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Bertram vågar inte gå till polisen och berätta om
fyndet i den stulna jackan, eftersom han själv är en efterlyst brottsling. Efter ett par joints försöker han ringa

ändå, men polisen tror honom inte.

Av fruktan för sin mammas liv börjar Bertram övervaka henne, och får reda på att hon träffar en man han inte
känner till. Hon erkänner till sist att det är hennes pojkvän och att de ska flytta från stadsdelen där de bor och
börja ett nytt liv. Bertram bryter sig in för att kolla upp honom. När han rotar i hans saker hittar han inte bara

ett antal falska pass, men också en bild som får hans jakt på mördaren att ta en ny vändning ...

SANITÖREN är en kriminalserie i sex avsnitt.

Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) är en dansk författare. Hon debuterade med kriminalromanen
"Dukkebarnet" 2008. Därefter har hon utkommit med en rad böcker i samma genre. På svenska finns sedan

tidigare "Brännande skuld", som utkom som ljudbok 2016.

 

Bertram vågar inte gå till polisen och berätta om fyndet i den stulna
jackan, eftersom han själv är en efterlyst brottsling. Efter ett par
joints försöker han ringa ändå, men polisen tror honom inte.

Av fruktan för sin mammas liv börjar Bertram övervaka henne, och
får reda på att hon träffar en man han inte känner till. Hon erkänner
till sist att det är hennes pojkvän och att de ska flytta från stadsdelen
där de bor och börja ett nytt liv. Bertram bryter sig in för att kolla
upp honom. När han rotar i hans saker hittar han inte bara ett antal
falska pass, men också en bild som får hans jakt på mördaren att ta

en ny vändning ...

SANITÖREN är en kriminalserie i sex avsnitt.

Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) är en dansk författare. Hon
debuterade med kriminalromanen "Dukkebarnet" 2008. Därefter har
hon utkommit med en rad böcker i samma genre. På svenska finns
sedan tidigare "Brännande skuld", som utkom som ljudbok 2016.
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