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De Schoonmaker 1 - De lijst Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Bertram en zijn drie vrienden Bjarke,
Kasper en Felix hebben bijna gelijktijdig de school verlaten en ze vormen nu een clubje, dat zich de Raven
noemt. Ze werken voor de Heler, die hen betaalt om op bestelling designmeubelen voor zijn klanten te stelen.
Bertram woont alleen met zijn moeder, die als serveerster in restaurant Klavertje vier werkt. Ze denkt dat
Bertram zijn geld verdient als bezorger van reclamefolders. Van zijn vader kan Bertram zich niet zo veel

herinneren. Hij was pas zeven, toen zijn vader wegens moord veroordeeld werd en levenslang kreeg. Op een
keer steelt Bertram een leuk en duur cognackleurig "Scott made in USA" leren jasje in het restaurant, waar
zijn moeder werkt. Verstopt in een zak onder de voering vindt hij iets, wat fatale gevolgen heeft, niet alleen

voor Bertram.

DE SCHOONMAKER is een detective in zes hoofdstukken.

Inger Gammelgaard Madsen (geb. 1960) is een Deens schrijfster. In 2008 debuteerde zij met een detective,
genaamd Poppekind. Daarna zijn er meer boeken in hetzelfde genre gevolgd, zoals Moord op bestelling

(2009), Slangengif (2014), Rechter en beul (2015) en Gloeiende schuld (2016).

 

Bertram en zijn drie vrienden Bjarke, Kasper en Felix hebben bijna
gelijktijdig de school verlaten en ze vormen nu een clubje, dat zich
de Raven noemt. Ze werken voor de Heler, die hen betaalt om op

bestelling designmeubelen voor zijn klanten te stelen. Bertram woont
alleen met zijn moeder, die als serveerster in restaurant Klavertje vier

werkt. Ze denkt dat Bertram zijn geld verdient als bezorger van
reclamefolders. Van zijn vader kan Bertram zich niet zo veel
herinneren. Hij was pas zeven, toen zijn vader wegens moord

veroordeeld werd en levenslang kreeg. Op een keer steelt Bertram
een leuk en duur cognackleurig "Scott made in USA" leren jasje in
het restaurant, waar zijn moeder werkt. Verstopt in een zak onder de
voering vindt hij iets, wat fatale gevolgen heeft, niet alleen voor

Bertram.

DE SCHOONMAKER is een detective in zes hoofdstukken.

Inger Gammelgaard Madsen (geb. 1960) is een Deens schrijfster. In
2008 debuteerde zij met een detective, genaamd Poppekind. Daarna
zijn er meer boeken in hetzelfde genre gevolgd, zoals Moord op
bestelling (2009), Slangengif (2014), Rechter en beul (2015) en

Gloeiende schuld (2016).
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