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Siistijä 4: Uusia johtolankoja Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Anne Larsen saa selville, että kuollut
asianajaja lopetti uransa vain vähän sen jälkeen, kun oli hävinnyt eräässä oikeudenkäynnissä, ja hänen

asiakkaansa, lapsenmurhaaja Patrick Asp, joutui vankilaan. Asianajajan isä, joka on korkeimman oikeuden
tuomari, on kadonnut jäljettömiin. Anne käy vankilassa haastattelemassa vankilanjohtajaa ja kyselee

huumausaineiden yliannostukseen kuolleesta vangista ja saa samalla käsiinsä kirjeen Patrick Aspilta. Asp
kirjoittaa, että hän on syytön ja että hänen vaimollaan on sormet pelissä. Anne etsii naisen käsiinsä

ravintolasta, jossa nainen työskentelee. Ravintolassa Anne tapaa myös naisen pojan, Bertramin, ja Anne alkaa
epäillä, että he molemmat salaavat jotakin. Mies, Uwe Finch, jonka kanssa nainen seurustelee, on myös
epäilyttävä. Mies käyttäytyy ikään kuin haluaisi peittää henkilöllisyytensä. Anne ottaa yhteyttä Roland

Benitoon, koska hän kenties voisi auttaa miehen henkilöllisyyden selvityksessä.

SIISTIJÄ on kuusiosainen rikosromaani.

INGER GAMMELGAARD MADSEN

Inger Gammelgaard Madsen (s. 1960) on tanskalainen kirjailija. Hänen esikoisteoksensa on rikosromaani
Dukkebarnet (Nukkelapsi) vuodelta 2008. Sen jälkeen on ilmestynyt useita muita rikosromaaneja, joista voi

erityisesti mainita seuraavat: Drab efter begæring (2009, Pyynnöstä tehty tappo), Slangers gift (2014,
Käärmeiden myrkky), Dommer og bøddel (2015, Tuomari ja pyöveli) ja Brændende skyld (2016, Palava

syyllisyys).

 

Anne Larsen saa selville, että kuollut asianajaja lopetti uransa vain
vähän sen jälkeen, kun oli hävinnyt eräässä oikeudenkäynnissä, ja
hänen asiakkaansa, lapsenmurhaaja Patrick Asp, joutui vankilaan.

Asianajajan isä, joka on korkeimman oikeuden tuomari, on kadonnut
jäljettömiin. Anne käy vankilassa haastattelemassa vankilanjohtajaa
ja kyselee huumausaineiden yliannostukseen kuolleesta vangista ja
saa samalla käsiinsä kirjeen Patrick Aspilta. Asp kirjoittaa, että hän
on syytön ja että hänen vaimollaan on sormet pelissä. Anne etsii

naisen käsiinsä ravintolasta, jossa nainen työskentelee. Ravintolassa
Anne tapaa myös naisen pojan, Bertramin, ja Anne alkaa epäillä, että

he molemmat salaavat jotakin. Mies, Uwe Finch, jonka kanssa
nainen seurustelee, on myös epäilyttävä. Mies käyttäytyy ikään kuin

haluaisi peittää henkilöllisyytensä. Anne ottaa yhteyttä Roland
Benitoon, koska hän kenties voisi auttaa miehen henkilöllisyyden

selvityksessä.
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Inger Gammelgaard Madsen (s. 1960) on tanskalainen kirjailija.
Hänen esikoisteoksensa on rikosromaani Dukkebarnet (Nukkelapsi)

vuodelta 2008. Sen jälkeen on ilmestynyt useita muita
rikosromaaneja, joista voi erityisesti mainita seuraavat: Drab efter
begæring (2009, Pyynnöstä tehty tappo), Slangers gift (2014,
Käärmeiden myrkky), Dommer og bøddel (2015, Tuomari ja

pyöveli) ja Brændende skyld (2016, Palava syyllisyys).
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