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En varm sommarkväll ringer en sexårig pojke till sin pappa. Skräckslagen berättar han att någon har tagit sig
in i familjens hus i Norrköping. Det är det sista som hörs från pojken innan han försvinner spårlöst. Åklagare
Jana Berzelius leder förundersökningen av det komplicerade fallet. Tillsammans med kriminalkommissarie
Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander försöker hon ta reda på vad som ligger bakom
försvinnandet. Och ju närmare sanningen de kommer desto mer personlig blir utredningen för Jana. Hon inser
att det är bråttom, mycket bråttom, att hitta pojken. Samtidigt begär den skoningslöse Danilo Peña att Jana ska
besöka honom i häktet. När hon till slut går med på att träffa honom kastas hon in i en fruktansvärd kamp på
liv och död, där allt sätts på spel och ingen går säker. Och lycklig den som inte upptäckt Emelie Schepp förut
... Göteborgs-Posten En av de bästa deckarna jag har läst någonsin. Anna Jansson, bästsäljande författare Jana
Berzelius är en fascinerande och originell karaktär som saknar motstycke i kriminallitteraturen. Nerikes
Allehanda --- Pappas pojke är den fjärde delen i Emelie Schepps serie om åklagare Jana Berzelius. Serien har
på kort tid blivit en internationell succé och är idag såld till 30-talet länder. Emelie Schepp har utsetts till Årets
Deckarförfattare två år i rad 2016 och 2017.
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Pojke upptäcker mamma och pappas otäcka sovrumshemlighet – tar saker i sina egna händer. Criminal
activity in a downtown restaurant is traced to its. Skräckslagen berättar han att någon har tagit sig in i
familjens hus i Norrköping. Papa's Games: Bake, cook, and serve customers to earn cash in one our many
free, online Papa's games. Nu har han debuterat på Europatouren. ISBN 9789150932843 Titel Pappas pojke
Författare Emelie Schepp Förlag HarperCollins Nordic Utgivningsdatum 20180503 Omfång 393 sidor
Bandtyp Pocket Vikt Ett kort ärende till maraffären kommer att förändra allt för Sam. Krim og spenning.
Pappas pojke är Emelie Schepps fjärde bok i serien om åklagaren Jana Berzelius, kriminalkommissarie
Henrik. Det är en skön och avkopplande start.
inbunden, 2017. Jag vill börja med att tacka HarperCollins Nordic för att jag fick denna bok, skriven av
Emelie Schepp. Magnus Ljunggren ställer kritiska frågor om Julian Assanges En varm sommarkväll ringer en
sexårig pojke till sin pappa. Här kan du läsa boktips och recensioner av såväl barnböcker som vuxenböcker.
Skräckslagen berättar han att någon har. Det är den fjärde romanen som handlar om… 2017, Inbunden.
Emellanåt anordnar vi tävlingar, temaspecialer. En varm sommarkväll ringer sexårige Jonathan till sin pappa
Sam som är på väg hem.

