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Akrash Jesper Stein Hent PDF Vicepolitikommissær Axel Steen er på sit livs nedtur, da hans chef, Jens
Jessen, får et yderst penibelt tip om, at det er lykkedes den russiske mafia at placere en muldvarp centralt i
den danske politietat. Jens Jessen begynder diskret at kredse stikkeren ind, og inden længe optræder fem
navne på hans liste over mistænkte. Blandt dem er Axel Steen, hvis accelererende stofmisbrug og tætte

kontakt til Nørrebros bandemiljø kun er med til at gøre ondt værre.

Mens Axel nærmer sig bunden med faretruende hast, overskrider han alle sine personlige grænser i kampen
for at rense sit navn og redde sit skrøbelige omdømme. Og først alt for sent går det op for ham, at hans

ekskone, Cecilie, spiller en afgørende rolle i sagen.

Om forfatteren:
Jesper Stein er født 1965 i Århus. Han er uddannet journalist, og har blandt andet arbejdet som

kriminalreporter og litteraturjournalist. I 2015 valgte han at hellige sig jobbet som fuldtidsforfatter.
Uro, der udkom i 2012, var hans debut som skønlitterær forfatter. I 2013 udkom bind to i serien om

vicepolitikommissær Axel Steen, Bye Bye Blackbird, og i 2014 fulgte tredje bind, Akrash.

Vinder af De Gyldne Laurbær 2015 for Aisha.

De udenlandske rettigheder er solgt til bl.a. Tyskland, Italien, Island, Norge, Holland og Sverige.
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