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Sanitören 6: Upprensning Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Nya upplysningar i fallet får Roland Benito
att se över kriminalvårdarens självmord igen. Nu vet han med säkerhet vem Uwe Finch är och väljer att

berätta för Anne Larsen.

Bertram är i chock över var som har hänt med hans mamma och vill lämna lägenheten. Men så dyker Anne
Larsen, journalisten från TV2 Østjylland, plötsligt upp. Anne säger att de genast måste bort därifrån. Men det

är för sent.

När Roland hör om ett nytt dödsfall på lokalnyheterna i bilradion blir han rädd att Anne Larsen också kan
vara i fara och ringer henne, men hon svarar inte. Roland får polisen att hjälpa honom med att spåra Annes

telefon, men ska Roland hinna hitta henne innan det är för sent?

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.

 

Nya upplysningar i fallet får Roland Benito att se över
kriminalvårdarens självmord igen. Nu vet han med säkerhet vem

Uwe Finch är och väljer att berätta för Anne Larsen.

Bertram är i chock över var som har hänt med hans mamma och vill
lämna lägenheten. Men så dyker Anne Larsen, journalisten från TV2

Østjylland, plötsligt upp. Anne säger att de genast måste bort
därifrån. Men det är för sent.

När Roland hör om ett nytt dödsfall på lokalnyheterna i bilradion blir
han rädd att Anne Larsen också kan vara i fara och ringer henne,
men hon svarar inte. Roland får polisen att hjälpa honom med att
spåra Annes telefon, men ska Roland hinna hitta henne innan det är

för sent?

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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