
Syndabocken
av Sofie Sarenbrant

”Säker beskrivning av ett klassamhälle där fram
gångsrika vuxna inte ser sina barn, där fattiga 
städerskor polerar tomma hus och rädda bygg
jobbare hukar och lyder.” 

Lotta Olsson, Dagens Nyheter

”Sjätte boken (och hittills bästa) i serien om Em
ma Sköld.”

Lotta Olsson, Dagens Nyheter

”Enormt spännande. Kunde inte lägga boken ifrån 
mig.”

Jenny Alversjö, TV4 Nyhetsmorgon

”Syndabocken är en fartfylld och gastkramande 
deckare om familjehemligheter, relationer och 
rasism.”

BTJ

”Spännande story, bra karaktärsgestaltningar, 
oför ut sägbara vändningar, superbra cliffhangers! 
Betyg 5 av 5.”

C T Karlsson

”Med sina korta kapitel, en stark intrig och viktiga 
ämnen som berörs är Sofie Sarenbrants senaste 
deckare av toppklass. Betyg 5 av 5.”

The book journey

”Väldigt bra och spännande bok. Betyg 5 av 5.”
Lexie Läser

”Syndabocken är helt enkelt en fantastisk blad
vändare!”

Boktokig

”Liksom i tidigare böcker i serien utspelar sig 
handlingen i ett raskt tempo och utvecklar sig till 
en riktig bladvändare [...] Jag är fast från första 
sidan, Syndabocken är som gjord för att läsa ut i 
ett svep.”

Johannas deckarhörna

”Ännu en gång levererar Sofie en välskriven ro
man med väl uppmålade miljöer med levande 
och trovärdiga karaktärer. Hon har ett sinne för 
ett brett persongalleri med unika och spännande 
människor samt livsöden.”

Olivias deckarhylla

”Serien om polisen Emma Sköld tillhör den 
absoluta toppen av deckare som släppts de senas
te åren, och jag slukar den sjätte delen i ett kick.”

Bokmalin

”Jag har hängt med Emma och hennes familj 
under flera år nu och deras värld är intensiv och 
spännande [...] trollbinder och lovar mer inför 
våra kommande möten.”

Malin bokhyllar

”En riktig bladvändare som var helt omöjlig att 
lägga ifrån sig.”

Bokslukerskan81

”Syndabocken är till min stora glädje väl skriven, 
väl genomtänkt och med en trovärdig historia 
[...] Syndabocken är fartfylld och spännande. 
Språket är rappt och kapitlen korta så läsningen 
flyter på.”

Boktok73
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”Toppbetyg givetvis!”
I min bokhylla

”Spännande handling som då och då fick mig att 
hålla andan.”

Bettans boktips

”Som vanligt blir man inte besviken. Så jävla bra!”
Ljudbokskulla

”Wow så bra den var!”
En annan bokvärld

”En riktig bladvändare.”
Evas bokhylla

”Spännande, mörk & omskakande!”
Jennies boklista

”Väldigt spännande och fartfylld redan från förs
ta sidorna, och sedan ville jag inte sluta läsa.”

Bokugglor

”Jag förstår inte hur Sofie kan leverera succé efter 
succé men det gör hon, med råge!”

Bokvurmen

”Underbar bok som man läser i ett sträck då man 
bara vill ha mer och mer.”

Zellys bokhylla

”Syndabocken har precis som tidigare böcker 
en bra intrig, rappa kapitel och ett perfekt per
songalleri. Den innehåller allt jag vill ha i en bok.”

Moasbokhylla

”Högt tempo och spännande från första till sista 
sidan.”

Deckartips

”Boken är skriven med ett bra flyt och kapitel 
som slutar så det inte går att låta bli att ta ett ka
pitel till, tills man plötsligt med saknad upptäcker 
att sista sidan är utläst [...] Även i Syndabocken 
har Sofie på ett smidigt sätt blandat ihop aktuella 
ämnen, polisarbete och huvudkaraktärens priva
ta bekymmer.”

Bokmysan

”Med sin otroligt spännande och viktiga story 
och helt fantastiska karaktärsbeskrivningar är 
detta Sofie Sarenbrants bästa bok hittills! Och 
med sina korta kapitel där varje slutar med en 
spännande cliffhanger är det här en bladvändare 
som totalt slukar mig och jag vill inte sluta läsa 
förrän sista sidan, och helst inte då heller! En av 
årets bästa böcker!”

Kulturistanmia

”Hon blir verkligen bara bättre och bättre! [...] 
Spännande och lättsmält utan att för den skull 
tumma på kvaliteten. Perfekt sommarläsning 
med andra ord.”

Kloksomenboktok

”Jag har tyckt om alla författarens tidigare böcker, 
och den här boken blev absolut inget undantag.”

Bims blogg

”En deckare som är perfekt att ta fram och läsa i 
hängmattan i sommar.”

Villivonkansbooks
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”Boken är en riktig bladvändare och jag verkligen 
älskade slutet och ser fram emot att få läsa nästa 
bok i serien.”

A Bookaholic Swede
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