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OMSCHRIJVING

De Zweedse(thrillerauteur van het jaar) Emelie Schepp brak in Nederland door met "Memento' en
"Narcotica'. Haar derde boek "Post Mortem' heeft wederom Jana Berzelius in de hoofdrol.Op een vroege
ochtend wordt een vrouw zwaargewond en mishandeld aangetroffen in haar appartement in Norrköping.
Ambulancebroeder Philip Engström probeert haar leven te redden, maar het gaat mis. Kort daarna wordt
een tweede slachtoffer op eenzelfde wijze aangetroffen en Philip begint te vermoeden dat de moorden te
maken hebben met een geheim uit zijn verleden.Officier van justitie Jana Berzelius leidt het onderzoek en
zij ziet al snel een patroon dat duidt op een seriemoordenaar. Ze is vastbesloten de dader te berechten.
Maar Jana heeft zo haar eigen problemen: Danilo, de man die ze liever zou vergeten, is ontsnapt en dwingt
haar, opnieuw, haar grenzen – en de wet – te overtreden."Met afgewogen, klare zinnen sleurt Schepp de
lezer meteen het verhaal in.' Vrij Nederland"Soepele schrijfstijl, sterke plots en goed uitgewerkte
karakters.' ****Thrillerweb.nl
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Perchè un board con queste foto? E perchè no? In fondo dopo alfa c'è omega, per tutti, nessuno escluso. |
Meer ideeën over Oude foto's, Vintage tatoeages en ...

Related WordsSynonymsLegend: Switch to new thesaurus Noun 1. post-mortem - discussion of an event
after it has occurred postmortem give-and-take, discussion, word ...

The 10 most imoprtant tips for holding an effective post-mortem after any marketing project.



3

POST MORTEM

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/10441

	Post mortem PDF
	Emelie Schepp
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	POST MORTEM



