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Fars dreng Emelie Schepp Hent PDF Forlaget skriver: En varm sommeraften ringer den seksårige Jonathan til
sin far Sam, der er på vej hjem. Skrækslagen hvisker drengen, at nogen er brudt ind i deres hus. Det er det

sidste, Sam hører fra sin søn, inden han forsvinder sporløst. Anklageren Jana Berzelius kobles på den tragiske
sag, og sammen med efterforskerne Henrik Levin og Mia Bolander forsøger hun at finde ud af, hvad der er
sket med drengen. Sporene går tilbage i familiens fortid, og jo længere tid Jonathan er forsvundet, jo mere
involveres Jana personligt. Det går op for hende, at hun skal finde den dreng, og at det haster voldsomt.

Hendes arbejde er at opretholde lov og orden, men hun viger ikke tilbage for at bryde begge dele for at
beskytte sig selv og sin voldsomme fortid. 

Fars dreng er fjerde bog om den sammensatte anklager Jana Berzelius med den hemmelige fortid, og serien
om hende har forlængst befæstet Emelie Schepp som en af de mest etablerede forfattere på den svenske

krimiscene og sikret hende international anerkendelse.

Emelie Schepp er den eneste svenske krimiforfatter, der tre år i træk har vundet læsernes pris som Årets
Deckarförfattere 2016, 2017 og 2018.
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