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Sanitøren 6: Oprydning Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF De nye oplysninger i sagen får Roland Benito
til igen at kigge på fængselsbetjentens selvmord. Nu ved han med sikkerhed, hvem Uwe Finch er, og vælger
at give Anne Larsen besked. Det var hende, som fik fat i Uwe Finchs fingeraftryk, og Roland har tidligere

erfaret, at Anne kan være til stor hjælp i politiefterforskninger.

Bertram er i chok over, hvad der er sket med hans mor, og vil forlade lejligheden, men så dukker journalisten
fra TV2 Østjylland, Anne Larsen, pludselig op. Bertram bryder sammen over for Anne og fortæller hende alt,

og Anne siger, at de straks må væk derfra. Men det er for sent.

Da Roland hører om et nyt dødsfald i de lokale nyheder i bilradioen, frygter han, at Anne Larsen også kan
være i fare og ringer til hende, men hun svarer ikke. Da han får et telefonopkald, håber han, at det er hende,
men i stedet er det helt uventet Leif Skovby, den ene af de to betjente i selvmordssagen. Leif vil mødes med
Roland, og det, han fortæller, sætter alt på plads. Roland får betjenten til at hjælpe ham med at spore Annes

telefon, men kan Roland nå at finde frem til hende, inden det er for sent?

SANITØREN er en krimiserie på seks afsnit.

INGER GAMMELGAARD MADSEN

Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) er en dansk forfatter. Hun debuterede med kriminalromanen
"Dukkebarnet" i 2008. Sidenhen er fulgt flere bøger i samme genre. Her kan blandt andet nævnes "Drab efter

begæring" (2009), "Slangers gift" (2014), "Dommer og bøddel" (2015) og "Brændende skyld" (2016).

 

De nye oplysninger i sagen får Roland Benito til igen at kigge på
fængselsbetjentens selvmord. Nu ved han med sikkerhed, hvem Uwe
Finch er, og vælger at give Anne Larsen besked. Det var hende, som
fik fat i Uwe Finchs fingeraftryk, og Roland har tidligere erfaret, at

Anne kan være til stor hjælp i politiefterforskninger.

Bertram er i chok over, hvad der er sket med hans mor, og vil forlade
lejligheden, men så dukker journalisten fra TV2 Østjylland, Anne
Larsen, pludselig op. Bertram bryder sammen over for Anne og

fortæller hende alt, og Anne siger, at de straks må væk derfra. Men
det er for sent.

Da Roland hører om et nyt dødsfald i de lokale nyheder i bilradioen,
frygter han, at Anne Larsen også kan være i fare og ringer til hende,



men hun svarer ikke. Da han får et telefonopkald, håber han, at det er
hende, men i stedet er det helt uventet Leif Skovby, den ene af de to
betjente i selvmordssagen. Leif vil mødes med Roland, og det, han
fortæller, sætter alt på plads. Roland får betjenten til at hjælpe ham
med at spore Annes telefon, men kan Roland nå at finde frem til

hende, inden det er for sent?

SANITØREN er en krimiserie på seks afsnit.

INGER GAMMELGAARD MADSEN

Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) er en dansk forfatter. Hun
debuterede med kriminalromanen "Dukkebarnet" i 2008. Sidenhen er
fulgt flere bøger i samme genre. Her kan blandt andet nævnes "Drab
efter begæring" (2009), "Slangers gift" (2014), "Dommer og bøddel"

(2015) og "Brændende skyld" (2016).
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