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Blå iris Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Under isen i en gammel robåd, der er drevet ind til bredden i
Norsminde Fjord, findes en død teenagepige. Pigen viser sig at være Iris Bøgh Lykkegaard fra Malling, som
har været forsvundet i over to måneder. Hun forsvandt efter en bytur til Aarhus, hvor hun fejrede sin 16-års

fødselsdag sammen med veninderne. På isen over den døde pige ligger der blomster. Blå iris. Er det
drabsmanden, som har lagt dem der? Hvorfor er den unge, populære pige med de særligt smukke, blå øjne
blevet tortureret, brutalt myrdet og efterladt i båden? Det bliver Rolando Benitos første svære sag som ny
politikommissær hos Østjyllands Politi, hvor han samtidig må kæmpe med kollegers mistillid efter hans år

som efterforsker i Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Som efterforskningen skrider frem, viser det sig, at
der kan være flere motiver til drabet på Iris. Langsomt afsløres mere og mere af hendes liv, og intet er, som
det ser ud til at være. Men drabsmanden er tættere på, end Rolando er klar over. Kan han beskytte dem, han
elsker?INGER GAMMELGAARD MADSEN Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) er en dansk forfatter. Hun
debuterede med kriminalromanen "Dukkebarnet" i 2008. Sidenhen er fulgt flere bøger i samme genre. Her
kan blandt andet nævnes "Drab efter begæring" (2009), "Slangers gift" (2014), "Dommer og bøddel" (2015)

og "Brændende skyld" (2016).

 

Under isen i en gammel robåd, der er drevet ind til bredden i
Norsminde Fjord, findes en død teenagepige. Pigen viser sig at være
Iris Bøgh Lykkegaard fra Malling, som har været forsvundet i over to
måneder. Hun forsvandt efter en bytur til Aarhus, hvor hun fejrede
sin 16-års fødselsdag sammen med veninderne. På isen over den

døde pige ligger der blomster. Blå iris. Er det drabsmanden, som har
lagt dem der? Hvorfor er den unge, populære pige med de særligt
smukke, blå øjne blevet tortureret, brutalt myrdet og efterladt i
båden? Det bliver Rolando Benitos første svære sag som ny
politikommissær hos Østjyllands Politi, hvor han samtidig må

kæmpe med kollegers mistillid efter hans år som efterforsker i Den
Uafhængige Politiklagemyndighed. Som efterforskningen skrider



frem, viser det sig, at der kan være flere motiver til drabet på Iris.
Langsomt afsløres mere og mere af hendes liv, og intet er, som det
ser ud til at være. Men drabsmanden er tættere på, end Rolando er

klar over. Kan han beskytte dem, han elsker?INGER
GAMMELGAARD MADSEN Inger Gammelgaard Madsen (f.

1960) er en dansk forfatter. Hun debuterede med kriminalromanen
"Dukkebarnet" i 2008. Sidenhen er fulgt flere bøger i samme genre.

Her kan blandt andet nævnes "Drab efter begæring" (2009),
"Slangers gift" (2014), "Dommer og bøddel" (2015) og "Brændende

skyld" (2016).
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