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Gloeiende schuld: Deel 1 Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Johan Boje, rechercheur bij de politie
Midden- en West-Jutland, wordt op een late avond in maart voor zijn huis doodgereden. De dader is

spoorloos. Zijn chef, Axel Borg, is als een van de eersten op de plaats delict, en het wordt weldra voor hem
duidelijk dat het om uiterst brute moord gaat. De negenjarige zoon van Boje beweert dat hij de auto heeft
gezien en dat er een agent achter het stuur zat. Is het de levendige fantasie van het jongetje? Wanneer
camerabeelden van een benzinepomp bevestigen wat de jongen gezegd heeft, wordt Rolando Benito,

rechercheur bij de Rijksrecherche op de zaak gezet. Wie van de collega‘s van Johan Boje had een motief voor
deze beestachtige moord?

Inger Gammelgaard Madsen (geb. 1960) is een Deens schrijfster met een achtergrond als grafisch ontwerper.
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 Bloedregen (2016).

 

Johan Boje, rechercheur bij de politie Midden- en West-Jutland,
wordt op een late avond in maart voor zijn huis doodgereden. De

dader is spoorloos. Zijn chef, Axel Borg, is als een van de eersten op
de plaats delict, en het wordt weldra voor hem duidelijk dat het om
uiterst brute moord gaat. De negenjarige zoon van Boje beweert dat
hij de auto heeft gezien en dat er een agent achter het stuur zat. Is het
de levendige fantasie van het jongetje? Wanneer camerabeelden van
een benzinepomp bevestigen wat de jongen gezegd heeft, wordt

Rolando Benito, rechercheur bij de Rijksrecherche op de zaak gezet.
Wie van de collega‘s van Johan Boje had een motief voor deze

beestachtige moord?

Inger Gammelgaard Madsen (geb. 1960) is een Deens schrijfster met
een achtergrond als grafisch ontwerper. 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 Bloedregen (2016).
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