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Siistijä 5: Seuraava olet sinä Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Anne Larsen näyttää Rolandille
valokuvan Uwe Finchistä, ja Rolandin mielestä jotkut miehen piirteistä ovat tutunnäköisiä. Miehellä on
toisiaan lähellä olevat silmät. Mutta voiko olla mahdollista, että tämä olisi se sama mies, joka kuoli monta
vuotta sitten hotellin tulipalossa? Sormenjälki paljastaa, että mies on juuri se, jota Roland oli ajatellut.

Roland kiinnostuu asiasta ja haluaa selvittää, miksi mies on palannut takaisin ja mitä mies tekee Aarhusissa.

Bertramin äiti on löytänyt varastetun takin Bertramin huoneesta ja haluaa palauttaa takin miesystävälleen.
Bertram koettaa taas lähestyä äitiään ja sanoa, että hän on hengenvaarassa, mutta äiti on vihainen eikä halua

kuunnella Bertramia. Äiti väittää, että Bertram on mustasukkainen ja syyttää häntä pikkusiskonsa
tappamisesta. Bertram on raivoissaan, polttaa jointin ja nukahtaa television äärelle. Hasiksen vaikutuksen
alaisena hän yhtäkkiä ymmärtää kaiken kauheuden. Kun Bertram aamulla herää horroksestaan, hän huomaa,

ettei äiti ole tullut kotiin.

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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