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Siistijä 3: Takki Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Bertram ei uskalla ottaa yhteyttä poliisiin ja kertoa
varastetusta takista, koska hän itse on rikollinen eikä halua olla tekemisissä poliisin kanssa. Hän kuitenkin
koettaa soittaa nimettömänä yhtenä iltana, kun hän on humalassa ja on polttanut jointteja, mutta poliisi ei

usko häntä.

Kun Bertramille selviää, että hänen äitinsä on hengenvaarassa, hän varoittaa äitiään, mutta äitikään ei usko
häntä. Bertram alkaa seurata äitiään ja saa selville, että hän tapailee miestä, jota Bertram ei tunne. Kun

Bertram kysyy asiasta, äiti myöntää lopulta, että kyseessä on hänen miesystävänsä ja että he aikovat muuttaa
yhdessä pois ja aloittaa uuden elämän. Bertram päättää selvittää, missä mies asuu ja murtautuu miehen

asuntovaunuun. Kun Bertram penkoo miehen tavaroita, hän löytää väärennettyjen passien lisäksi valokuvan,
jossa miehellä on yllään Schott Made in USA -merkkinen nahkatakki.

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).
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