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Philip Engström. Ambulansförare, gift med Lina. Han tuggar i hemlighet Sobril. 

Katarina Vinsson, en kollega 

Sandra Gustafsson, d:o 

En patient har dött. 

Åklagare Jana Berzelius, blir intervjuad i P4 

Rikspolischef Anders Wester 

Sjuksköterskan Mattias Bohed på Vrinnevisjukhuset 

Sofia Olsson ska besöka den mordmisstänkte Danilo Pena. Sofia ska ge honom en spruta. 

Danilo låtsas bara att han är medvetslös. Han springer upp och attackerar de två.  

Danilo tvingar Mattias att byta kläder. Sedan försvinner han. 

Utanför vaktar väktaren Andreas Hedberg.  

Jana får ett samtal från sin kollega Per Åström.  

Och ett från överläkare Alexander Eliasson. Janas mor Margaretha har dött. Jana besöker 

henne en sista gång och åker sedan till hemmer där hennes far Karl nu bor ensam- och 

knappast klarar sig själv. Sedan ett misslyckat försök att begå självmord. Elin Ronander är 

kommunal assistent.  

Kriminalkommissarie Henrik Levin. Tillsammans med kriminal inspektör  Mia Bolander 

anländer han till sjukhuset. Henrik Levin är gift med Emma, har sonen Vilgot.  Och Felix och 

Vilma. Mia Bolander är ensamstående och raggar gärna upp karlar för ett knull.  

Kriminaltekniker Anneli Lindgren är också där.  

Ola Söderström.  

Utredningschef Gunnar Öhrn.  Anneli Lindgren är hans f d sambo. Hon håller på att flytta. De 

har en son Adam.  

Danilo kommer hem till Jana. Han vill att hon erbjuder henne att få gömma sig hos henne. I 

gengäld ska hon få tillbaka kartongerna med allt material om vad han och Jana haft för sig 

som barnsoldater, En väl bevarad hemlighet.  Som Jana absolut inte vill att någon ska få reda 

på.  

Aida Norberg, jobbar på McDonalds, hennes kollega Melvin Axelsson, är med på samma 

buss. När Aida kommer hem hittar  hon sin mor, Shirin Norberg, svårt skadad och 

misshandlad. Hon är bunden vid en stol och båda händerna är avhuggna. Hennes lillasyster 

Sara är inlåst på sitt rum. Magnus är pappa till båda barnen. Han dog för fem år sedan.  

Philip och Sandra komme med ambulansen.  

Shirin dör på väg till sjukhuset av blodförlust.  

Henrik och Mia Bolander, liksom Anneli Lindgren kommer till lägenheten.  

Rättsläkaren Björn Ahlmann.  

Jana Berzelius kontaktar en begravningsbyrå. Träffar Anna-Lena Hanberg.  

Mia och Henrik åker till Aidas mormor, där båda barnen nu finns. Maria Ashour.  

Maria vill inte att poliserna pratar med Sara.  



Chefen Eva Holmgren vill ha ett samtal med Philip Engström. Hon är rädd för att han tar på 

sig för mycket arbete och äter lugnande tabletter. Hon tänker ”hålla ett öga på honom”.  

Philip är orolig för vart Katarina Vinsson  tagit vägen. Han åker hem till hennes hus. Men hon 

är inte hemma och huset ser helt övergivet ut.  

Mia och Henrik intervjuar vittnet Göran Karlgren som bodde granne med Shirin Norberg. 

Danilo är svartsjuk. Han vill inte att Jana träffar Per Åström mera. Då kommer han att dö.  

Poliserna diskuterar den nya organisationen. Flera nya har tillkommit som ”samordnaren” 

Britt Dyberg.  

Utredningssektionens särskilda barnutredare Mikaela Lundin intervjuar Sara Norberg. Hon 

säger att ”Mammas älskling är Ted”.  

Ola Söderström har fått träff på namnet ”Ted”. Aida kan peka ut gärningsmannen som en av 

de tre bilderna. Ted Henriksson. Känd för en massa brott. Men är det han som begått 

misshandlandet av Shirin?  

Mia och Henrik åker till Katarina Vinssons hus i Eneby. Anneli Lindgren är redan där.  De 

har hittat Katarina Vinsson, 44,   bunden i en stol och med halsen avskuren. Och tungan 

urskuren.  

Både Katarina och Shirin hade ankrytning till Vrinnevi sjukhus.  

Philip Engström tar hennes död mycket hårt.  

För att bli av med Danilo ska Jana leta upp ett annat gömställe åt honom. 

Hon köper honom också nya kläder. Per Åström undrar, till vem? Hennes far Karl, ljuger hon.  

Henrik Levin träffar Rita Olin. Det är hon som upptäckte Katarina Vinsson död.  

Ted Henriksson verkar ha alibi för båda morden. Det finns ingen misstänkt kvar.  

(199) 

Nu börjar den snabba, spännande avslutningen.  

 

Recension av Johannas deckarhörna  http://emelieschepp.se/?cat=510 

http://emelieschepp.se/?cat=510 
”Tredje boken om åklagare Jana Berzelius och Norrköpingspolisen är äntligen här, och liksom i de tidigare 
böckerna Märkta för livet och Vita spår är tempot högt. Redan från första sidan trampar Emelie Schepp 
gasen i botten. 

Jana Berzelius är inte som andra åklagare, hon har mörka hemligheter i sitt förflutna som hon 

måste skydda till varje pris. Samtidigt måste hon hålla fasaden uppe utåt; som åklagare krävs 

det att hon är kompetent, saklig och välpolerad. När hennes mor avlider rubbas återigen 

balansen i Janas tillvaro. 

Norrköpingspolisen får också ett bestialiskt mord att utreda då en kvinna hittas med händerna 

avhuggna och ambulanspersonalen inte förmår rädda hennes liv. Kvinnan är endast det första 

http://emelieschepp.se/?cat=510
http://emelieschepp.se/?cat=510
https://johannasdeckarhorna.wordpress.com/2015/02/24/markta-for-livet-av-emelie-schepp/
https://johannasdeckarhorna.wordpress.com/2015/05/30/vita-spar-av-emelie-schepp/


offret för någon som är ute efter hämnd, och på något sätt måste Jana Berzelius och poliserna 

Henrik Levin och Mia Bolinder försöka stoppa mördaren. 

Emelie Schepp har visat prov på sin skicklighet som kriminalförfattare i två tidigare böcker, 

och nu i den tredje har hon finslipat tekniken till fulländning. Handlingen rör sig smidigt som 

en kobra och hugger lika rappt. Det händer saker hela tiden och författaren lotsar oss på ett 

skickligt sätt genom miljöer som det märks att hon är välbekant med. Detaljerna sitter där det 

ska och det känns påläst utan att fastna bland småsaker. 

Det är ofta svårt att kalla en kriminalroman alltigenom realistisk. Hela upplägget bygger på att det är fiktiva 
hemskheter och dramatik i får ta del av. Det vilar liksom ett outtalat löfte om att man ska kunna pusta ut 
och veta att det inte var på riktigt när sista sidan är utläst. Så hur gör man då för att ändå skapa realism i en 
kriminalroman där det är frikostigt med gryma mord? Min teori är att det till stor del handlar om att 
karaktärernas tankar och reaktioner ska kännas äkta och gå att relatera till. Som författare måste man hitta 
de bevekelsegrunder som gör att läsaren förstår att mördaren/offret/utredaren MÅSTE agera som de gör. 
Lyckas man med det köper läsaren nästan vad som helst, oavsett om det är realisitskt eller ej. Här har 
Emelie Schepp en enorm styrka, för hon behärskar den här konsten och kan därmed få läsaren intresserad 
av alla typer av karaktärer, även de som egentligen inte ens är särskilt sympatiska. 

Det är först nu i den här tredje boken Prio ett som jag känner att jag verkligen kan följa Jana 
Berzelius i hennes inte alltid självklara handlande, mycket beroende på att hennes rädslor och 
sårbarhet gör hennes agerande rimligt, på något vis. Så hatten av för en av vårens absolut bästa 
kriminalromaner som bör vara prio ett att läsa för varje deckarfantast.” 

Läs även recensionen här: https://johannasdeckarhorna.wordpress.com/2016/05/25/prio-ett-av-
emelie-schepp/ 
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