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Aisha Jesper Stein Hent PDF Vinder af De Gyldne Laurbær 2015 En mand findes lemlæstet og torteret til
døde i en penthouselejlighed i Amagers prestigebyggeri 8tallet. Vicepolitikommissær Axel Steen sættes på

sagen, der bliver hans første, siden han knap to år tidligere var en hårsbred fra at miste livet under en storstilet
undercoveroperation. Axel Steen er mærket. Han har fysiske men, hans datter lider af angst for, at han skal
dø, han har været nødt til at forlade sit elskede Nørrebro, han har fået ny chef, ny kæreste og ny makker, og
han kæmper mod sin lyst til at give efter for de gamle dæmoner, der tidligere har styret hans liv. Nu står han
midt i en spektakulær drabssag, der har alles bevågenhed. Offeret i 8tallet er den midaldrende Sten Høeck,
sikkerhedschef i Mærsk, tidligere ansat i PET’s antiterrorkorps og veritabel kvindebedårer. Da Axel retter
blikket mod en tre år gammel terrorsag, støder hans privatliv sammen med efterforskningen, og han møder

mere modstand end nogensinde før. AISHA er en rå københavnerkrimi om en mand, der blot ønsker
retfærdighed for ofrene – koste, hvad det vil. Som sine anmelderroste forgængere URO, BYE BYE

BLACKBIRD og AKRASH foregår den i et nutidigt storbymiljø.

 

Vinder af De Gyldne Laurbær 2015 En mand findes lemlæstet og
torteret til døde i en penthouselejlighed i Amagers prestigebyggeri
8tallet. Vicepolitikommissær Axel Steen sættes på sagen, der bliver
hans første, siden han knap to år tidligere var en hårsbred fra at miste
livet under en storstilet undercoveroperation. Axel Steen er mærket.
Han har fysiske men, hans datter lider af angst for, at han skal dø,

han har været nødt til at forlade sit elskede Nørrebro, han har fået ny
chef, ny kæreste og ny makker, og han kæmper mod sin lyst til at

give efter for de gamle dæmoner, der tidligere har styret hans liv. Nu
står han midt i en spektakulær drabssag, der har alles bevågenhed.
Offeret i 8tallet er den midaldrende Sten Høeck, sikkerhedschef i

Mærsk, tidligere ansat i PET’s antiterrorkorps og veritabel



kvindebedårer. Da Axel retter blikket mod en tre år gammel
terrorsag, støder hans privatliv sammen med efterforskningen, og
han møder mere modstand end nogensinde før. AISHA er en rå
københavnerkrimi om en mand, der blot ønsker retfærdighed for
ofrene – koste, hvad det vil. Som sine anmelderroste forgængere
URO, BYE BYE BLACKBIRD og AKRASH foregår den i et

nutidigt storbymiljø.
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