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Solo Jesper Stein Hent PDF For sjette bind i serien, Solo, er Jesper Stein af Det Danske Kriminalakademi
blevet tildelt Harald Mogensen-prisen for året bedste danske krimi. Solo er dermed også nomineret til den

prestigefyldte nordiske krimipris Glasnøglen.

Axel Steen er blevet gift og har fået nyt job som sikkerhedsrådgiver i en investeringsbank. En medarbejder
har snydt, og Axel skal sørge for, at manden bliver afskediget uden myndighedernes indblanding. Det sætter
gang i en fatal kæde af begivenheder i en verden, hvor penge er gud, og Axels sans for retfærdighed bliver sat

under pres som aldrig før.

Krigen i Syrien er på sit højeste, og flygtningene strømmer ind over grænsen. I Urbanplanen bliver en ung
indvandrer med banderelationer fundet myrdet, og Vicki Thomsen skal opklare sagen i et miljø, hvor intet er,

som det ser ud, og ingen vil tale med politiet. Hun kontakter sin gamle ven og mentor, Axel Steen, som
kendte den dræbte, men Axel har klippet alle bånd til sit gamle liv.

Den nye Axel Steen-krimi foregår i et delt Danmark, hvor de rigeste selv bestemmer reglerne og udøver deres
egen retfærdighed, mens de fattige kæmper for at overleve og skabe sig en fremtid i en verden i brand.
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