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"En sträckläsningsbok." Sofie Sarenbrant, TV4 En sommardag 1991 vaknar nioåriga Jana Berzelius upp på ett
sjukhus. Hon har inget minne av vem hon är eller var hon kommer ifrån.
Tjugoett år senare får hon, som framgångsrik åklagare, uppdraget att leda förundersökningen i det
uppmärksammade mordet på Hans Juhlén, verksamhetschef på Migrationsverket i Norrköping. Tillsammans
med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander inleder Jana Berzelius ett
intensivt arbete med att lösa fallet. Men utredningen tar en oväntad vändning när ännu ett lik hittas.
Denna gång är det en pojke. Och ju mer Jana gräver i den döda pojkens bakgrund, desto närmare kommer hon
sanningen om sin egen. Och hon möter en historia mörkare och blodigare än hon någonsin kunnat föreställa
sig. Märkta för livet är den första delen i serien om åklagare Jana Berzelius. Emelie Schepps debutthriller är en
sensation och har som självpublicerad redan såld i 40 000 ex. Serien är även såld till Danmark, Norge,
Tyskland, Holland, Japan, Tjeckien, Italien och Polen." "En sträckläsningsbok." Sofie Sarenbrant, TV4

Köp 'Märkta för livet' bok nu. GÄVLE. Däremot har jag inte skrivit nån lika bra bok som hon. För 15
kronor blev. En sommardag 1991 vaknar nioåriga Jana Berzelius upp på ett sjukhus, utan minne av vem hon
är eller var hon kommer ifrån. Ett inlägg om en bok.
Emelie Schepps debutthriller är en sensation och har som självpublicerad redan såld i 40 000 ex.
Serien är även såld till Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Japan, Tjeckien, Italien och Polen. ' 3
anledningar till varför Märkta för livet är värd att krypa upp i fåtöljen med: 1. Beskrivning från Adlibris: En
sommardag 1986 vaknar nioåriga Jana Berzelius upp på ett sjukhus. Märkta för livet är den första delen i
serien om åklagare Jana Berzelius. … Bokens titel: Märkta för livet Författare: Emelie Schepp Förlag: En &
Ett, 2013 Antal sidor: 387 Jag köpte denna pocket eftersom Adlibris sålde den för en struntsumma och jag
ändå inte har läst någon deckare eller kriminalroman på länge. Hon har inget minne av vem hon är eller var
hon kommer ifrån. Hon har inget minne av vem hon är eller var. Hon har inget minne av vem hon är eller
var. Här är fyra bockbrännarben märkta för livet. Hållbarhetsmärkningar och miljöcertifieringar ses i dag
som hygienfaktorer.
2. LÄNKAR Emelie Schepp hemsida Hon är även en av programledarna för Deckarpodden, en podcast om
livet som författare, och har dessutom skrivit två filmmanus. Skick: 2 Skickgradering för pocket: 1= Mycket
bra skick 2 = Något nött, gulnade sidor kan förekomma och/eller na.
Istället för kapitel är det dagar, vilket innebär att man får ett bra tidsperspektiv. Lyssnar på ”Stil” i P1 och ett
långtreportage om tatuering i Arbrå.

