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Anne Larsen viser Roland et bilde av Uwe Finch, og Roland kjenner
ingen noen av trekkene hans. Det er noe med de tettsittende øynene.
Men det kan ikke være ham Roland tror det er, for han omkom for
mange år siden i en hotellbrann. Da et fingeravtrykk slår fast at det
likevel er den han fryktet, blir Roland også interessert i å oppklare
hvorfor mannen har vendt tilbake med en annen identitet, og hva han

gjør i Aarhus.

Bertrams mor har funnet den stjålne skinnjakka på rommet hans og
vil levere den tilbake til kjæresten sin. Bertram prøver igjen å trenge
inn til moren sin og få henne til å forstå at hun er i livsfare. Men hun
er sint og vil ikke snakke med ham. Hun påstår at han er sjalu, og

beskylder ham for å ha drept søsteren sin. Bertram er rasende, røyker
en joint og sovner foran tv-en. I hasjrusen står det plutselig klart for
ham i all sin gru. Når natta har gått og Bertram våkner fra døsen,

oppdager han at moren hans ikke har kommet hjem.

RENHOLDEREN er en krimserie i seks episoder.

Bertram og de tre vennene hans har dannet en liten tyvebande ved
navn Ravnene. Han bor alene sammen med moren sin, som jobber

som servitør. Faren husker han ikke særlig godt, for Bertram var bare
sju år da faren ble anholdt for drap og dømt til fengsel på livstid. En

dag stjeler Bertram ei dyr "Schott Made in USA"-skinnjakke i
restauranten der moren hans jobber. I lomma finner han noe skjult

under foret, og det får fatale følger, ikke bare for Bertram



Rolando Benito, etterforsker i Politiklagemyndigheten, og kollegaen
hans er sendt ut for å avhøre to politibetjenter i en utrykningssak. En
fengselsbetjent har hoppet ut av vinduet sitt i femteetasje akkurat idet

de to betjentene ankommer i forbindelse med en klage på høy
musikk fra leiligheten hans. Fengselsbetjenten er far til Rolandos

barnebarns skolevenninne, og Rolando hører rykter om at en fange er
død i det fengselet betjenten jobbet i, samt at fengselsbetjenten har
følt seg truet og forfulgt. Er det kanskje ikke snakk om et selvmord

likevel?

Også Anne Larsen, journalist i TV2 Østjylland, er på saken om
dødsfallene, som alle ser ut til å ha forbindelse til én fange, morderen

Patrick Asp, som har drept sitt eget spedbarn og er innsatt i det
fengselet der fengselsbetjenten jobbet. Da det skjer flere mystiske
dødsfall og en høyesterettsdommer forsvinner sporløst, går Rolando
Benito og Anne Larsen sammen om å finne sammenhengen, som

viser seg å føre tilbake til Bertram og jakketyveriet. Nå er Annes liv
også i overhengende fare.

Inger Gammelgaard Madsen (f. 1960) er en dansk forfatter. Hun
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