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Siistijä 2: Hyppäys Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Rikostutkija Roland Benito ja hänen kollegansa
on lähetetty kuulustelemaan kahta poliisia. Vanginvartija on hypännyt kotinsa neljännen kerroksen ikkunasta

juuri kun poliisit ovat saapuneet asuntoon. Poliisit on hälytetty paikalle metelöinnin takia. Koska
vanginvartija on Rolandin lapsenlapsen koulukaverin isä, Roland kuulee huhuja, että kyseisessä vankilassa
on kuollut vanki, minkä vuoksi vartijaa on uhkailtu ja seurattu. Onko tapauksessa kysymys jostakin muusta

kuin itsemurhasta?

Myös tv-toimittaja Anne Larsen raportoi kuolemantapauksista, joilla kaikilla näyttää olevan yhteys samaan
vankiin. Patrick Asp on tappanut oman sylivauvansa ja on suljettu vankilaan, jossa vanginvartija oli työssä.
Seuraa lisää outoja kuolemantapauksia ja kun korkeimman oikeuden tuomari katoaa jäljettömiin, alkavat
Roland Benito ja Anne Larsen selvittää tapahtumien yhteyttä toisiinsa. Jäljet johtavat Bertramiin ja hänen

varastamaansa takkiin. Nyt on myös Annen elämä välittömässä vaarassa.

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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