Pappas pojke av Emelie Schepp
Måndag
Sam Witell med sonen Jonathan. Hustrun Felicia pratar inte mycket.
En bil med texten DirektLarm. Stannar utanför.

Åklagare Per Åström, följer förhöret med Danilo Pena. ”Kontakta Jana, åt mig” säger Danilo bara,
Hans advokat är Peter Ramstedt.
Kriminalinspektör Mia Bolander och kriminal kommissarie Henrik Levin förhör.
Utredningschefen Gunnar Öhrn. Är skild från Anneli Lindgren, nu med en ny kvinna Britt Dyberg.
Båda kvinnorna arbetar i samma hus som Gunnar. Anneli som kriminaltekniker och Britt som
informationssamordnare.
Jana Berzelius är i träningslokalen. Det blir ett riktigt slagsmål.
Hennes mask glider undan och motståndaren kan se hennes avslöjande tatuering KER, dödens
gudinna. Som barn hade hon utbildats till barnsoldat, lönnmördare. Bara två vet om detta, hennes
adoptivfar Karl Berzelius. Den andra är Danilo Pena.
Sam Wizell handlar vispgrädde på ICA Kvantum. Han son Jonathan ringer honom. En man har tagit sig
in i huset. Modern Felicia är nerslagen och Jonathan har gömt sig under sängen. Wizell kör i högsta
hastighet hem. Felicia är död och Jonathan är försvunnen.
Jan träffar Per hemma hos honom. Hon har köpt honom snygga manschettknappar.
Kriminalvårdare Rebecka Malm, hennes kollega Marko Hammar.
Rebecka Malm ger Danilo Pena en huvudvärkstablett. Mot alla regler. De får viss kontakt med
varandra.
Nästa gång bär hon in frukostbrickan till honom. Han säger att hon ska hjälpa honom med något.
Henrik Levin, hans fru Emma, barnen Vilgot, Felix och Vilma.
Möte i polishuset. Ola, vem är han? Jo han som har hand och datorerna och internet sökningar – se
tidigare böcker.
Fredrik Axelsson är ansvarig för larmföretaget Direktlarm i Åselstad. Han nekar till att ha varit utanför
Sam Witells hus.
Jana tar sig till svartklubben för att försöka ta reda på vem det var som under slagsmålet lyckades se
hennes avslöjande tatuering i nacken. Hon tar sig in.
Sam Witell kan inte identifiera några av Direktlarms anställda. Men två vikarier hamnade utanför.
Terry Lindman och Jesper Palmgren. Polisen har redan en bild av Terry i sitt register. Som suttit 6 år
på Skänningeanstalten för grovt narkotikabrott.
Mia Bolander och Henrik åker till Terry Lindmans bostad.

Molly Barkevall säger sig känna Jonathan. Hon är hans barnvakt. Henrik Levin och Mia träffar henne.
Det var Felicia som ordnade allt. Molly fick aldrig prata med pappan Sam Witell.
Jana Berzelius sätter en blomma på döda fostermors grav. Hennes fosterfar är också där.
Mia bolander klär sig fint för en fest hon ska hem till pojkvännen Gustavs föräldrar. Hon träffar
Bianca Gustafs dotter.
Per Åström blir nerslagenav två män som flyr i en bil. Jana är där och ringer efter en ambulans. Jana
känner stor oro för Per. Per är den enda som stått ut med henne. Dana besöker Per på sjukhuset. Per
är inte allvarligt skadad. Han har brutit ena armen.
Kommissarie Henrik Levin är åter på brottsplatsen.
Felicia har blivit uppringd av en psykolog, John Strid. Henrik Levin och Mia Bolinder besöker honom.
Jana besöker Danilo i cellen. Det blir slagsmål.
Jana besöker Rebecka Malm. Som har hemliga kontakter med Danilo. Dana tvingar henne att erkänna
att hon ringt ett nummer och talat om att några män ska misshandla Per åström.
Jana lyckas ta reda på numret på den bil som körde på Per Åström. Och varföraren kommer ifrån. Det
är en bilverkstad. Där finns Erik Persson. Och Magnus. De nekar båda till att ha orsakat Per Åström
skada. Men Dana har bildbevis. Erik drar sin pistol. Men snart är han av med den av den
kamptränade Dana. Och snart är båda dödade på ett sätt som inte avslöjar någon tredje person.
Innan dess har de avslöjat att det var Zekes som körde. Bor på Norralundsgatan.

Lilian Streng är en vän till Sam, han vill inte avslöja mer. Hon är en ”brukare” dvs klient. en mentalt
retarderad klient. Hon är förtjust i Sam. Sam arbetade tillsammans med Amanda Denver.
Amanda Denver hör av sig till Henrik Levin. Han träffar henne hemma. Där finns en godisautomat
som någon levererat. Den står i barnkammaren. I den finns en lins som filmar i smyg.
Även i Jonathans rum finns en godisautomat. Och vem är det som tittat på filmerna?
Jo, Aron Holm, en känd pedofil.
Han bor i Klockaretorpet. Han säger att han fått namnen på barnen av Terry Lindman.
En uniformsklädd polie med namnen Hanna Hultman kommer till Sam Witells hus. Säger att hon fått
order om att hämta en godis automat.
Karl Berzelius har hittat Zeke. Zakarias Damm.
Terry flyr då Henrik och Mia är på väg att besöka honom. De hittar Jonathans rentvättade strumpor.
Sam ser detta och han kör till sin sommarstuga. Han lämnar bilen och promenerar en stig in i skogen.
Till en Friggebod med bastu.
Aron vill inte avslöja var Terry Lindgren är.
Rebecka ringer Jana enligt överenskommelse. Hon sägeratt Danilo krävt att hon kontaktar en man
med budskapet ”att fixa Åström”. Jana åker omedbart hem till till Per Åström. Dit kommer Zakarias

Damm. Jana och Zeke slåss och han flyr uppför en spiraltrappa. Jana jagar honom upp på taket och
lyckas få honom att falla 29 m ner på gatan.
Malin Lindman är Terrys syster. Hon säger att Terry har en tjej som heter Mika. Nu är hon död.
Henrik och Mia åker till Sams sommarstuga.
(325)
Tre veckor senare; (379)
Jonathan mår bra. Spelar boll med Henriks son Felix vid sommarstugan. Där finns en gravsten. Till
minne av min son (Sams). När Felicia födde Sams son var fostret dött. Felicia blev djupt deprimerad.
Mika hade fött Noel, men övergivit honom. Mika var förstörd av narkotikamissbruk. Mika dränkte sig.
Sam tog hand om Noel som sitt eget barn. Felicia kunde aldrig acceptera Noel som sitt eget barn och
sköt honom i från sig.
Pappan var Terry och sedan han avtjänat ditt fängelse straff ville han sitt barn Terry tillbaka.
det fanns aldrig någon Jonathan bara Noel, son till Mika och Terry.

