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Sanitøren: Listen 1 Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Bertram og hans tre venner, Bjarke, Kasper og
Felix, er næsten lige gået ud af skolen og har dannet en lille bande, som kalder sig Ravnene. De arbejder for
Hæleren, som betaler dem for at lave indbrud og skaffe dyre designermøbler på bestilling af Hælerens kunder.

Bertram bor alene sammen med sin mor, der arbejder som servitrice i restaurant Firkløveret. Hun tror, at
Bertram tjener sine penge som reklameomdeler. Bertram husker ikke sin far særlig godt, han var kun syv år,

da faren blev anholdt for drab og idømt fængsel på livstid. En dag stjæler Bertram en smart og dyr
cognacfarvet "Schott Made in USA"-læderjakke i restauranten, hvor hans mor arbejder. Han finder noget

skjult i en lomme under foret. Det får fatale følger ikke kun for Bertram.

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).

 

Bertram og hans tre venner, Bjarke, Kasper og Felix, er næsten lige
gået ud af skolen og har dannet en lille bande, som kalder sig
Ravnene. De arbejder for Hæleren, som betaler dem for at lave
indbrud og skaffe dyre designermøbler på bestilling af Hælerens
kunder. Bertram bor alene sammen med sin mor, der arbejder som
servitrice i restaurant Firkløveret. Hun tror, at Bertram tjener sine

penge som reklameomdeler. Bertram husker ikke sin far særlig godt,
han var kun syv år, da faren blev anholdt for drab og idømt fængsel
på livstid. En dag stjæler Bertram en smart og dyr cognacfarvet
"Schott Made in USA"-læderjakke i restauranten, hvor hans mor
arbejder. Han finder noget skjult i en lomme under foret. Det får

fatale følger ikke kun for Bertram.

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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