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Sanitören 1: Listan Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Bertram och hans tre vänner Bjarke, Kasper och
Felix har hoppat skolan och bildat en liten liga som kallar sig Korparna. De jobbar för Hälaren som betalar
dem för att göra inbrott och stjäla designermöbler. Bertrams mamma tror att Bertram tjänar sina pengar som
reklamutdelare. Pappan sitter sedan många år i fängelse, dömd för mord. En dag stjäl Bertram en snygg och
dyr skinnjacka i restaurangen där hans mamma jobbar. I en gömd ficka hittar han ett USB-minne, och på det
ligger en lista med namn. När Bertram inser vad namnen har gemensamt förstår han att det inte bara är enkla

stölder han har att göra med ...

SANITÖREN är en kriminalserie i sex avsnitt.

Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) är en av Danmarks mest kända deckarförfattare. Sedan hon debuterade
2008 med "Dukkebarnet" har hennes böcker översatts till flera olika språk. På svenska finns sedan tidigare

"Brännande skuld", en deckarserie i sex korta delar som utkom 2016.

 

Bertram och hans tre vänner Bjarke, Kasper och Felix har hoppat
skolan och bildat en liten liga som kallar sig Korparna. De jobbar för

Hälaren som betalar dem för att göra inbrott och stjäla
designermöbler. Bertrams mamma tror att Bertram tjänar sina pengar
som reklamutdelare. Pappan sitter sedan många år i fängelse, dömd

för mord. En dag stjäl Bertram en snygg och dyr skinnjacka i
restaurangen där hans mamma jobbar. I en gömd ficka hittar han ett
USB-minne, och på det ligger en lista med namn. När Bertram inser
vad namnen har gemensamt förstår han att det inte bara är enkla

stölder han har att göra med ...

SANITÖREN är en kriminalserie i sex avsnitt.

Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) är en av Danmarks mest kända
deckarförfattare. Sedan hon debuterade 2008 med "Dukkebarnet" har
hennes böcker översatts till flera olika språk. På svenska finns sedan
tidigare "Brännande skuld", en deckarserie i sex korta delar som

utkom 2016.
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