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Sanitören 4: Nya spår Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Anne Larsen gör en upptäckt: den döda
advokaten avslutade sin karriär kort efter att hon hade förlorat ett mål. Och efter att hennes klient,

barnamördaren Patrick Asp, blev fängslad. Anne är i fängelset för en intervju när hon får ett brev från Patrick
Asp instucket i handen.

När Anne uppsöker Bertrams mamma på restaurangen får hon också träffa den nye pojkvännen, Uwe. Men
någonting är fel med Uwe, och Annes instinkt säger henne att hon behöver Roland Benitos hjälp för att ta

reda på hur det egentligen ligger till.

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.

 

Anne Larsen gör en upptäckt: den döda advokaten avslutade sin
karriär kort efter att hon hade förlorat ett mål. Och efter att hennes

klient, barnamördaren Patrick Asp, blev fängslad. Anne är i fängelset
för en intervju när hon får ett brev från Patrick Asp instucket i

handen.

När Anne uppsöker Bertrams mamma på restaurangen får hon också
träffa den nye pojkvännen, Uwe. Men någonting är fel med Uwe,

och Annes instinkt säger henne att hon behöver Roland Benitos hjälp
för att ta reda på hur det egentligen ligger till.

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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