Jesper
Stein
Forfatteren
fortæller gerne om
Kom tættere på Axel Steen
Med udgangspunkt i den seneste roman i
Axel Steen-serien fortæller Jesper Stein om
hovedpersonen, tilblivelsen af bøgerne og
inspirationen til serien.

Forfatteren er
aktuel med
AISHA
Vicepolitikommissær 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

Om at skabe en krimi
Jesper Stein beretter fra skriveværkstedet.
Hvordan skriver man en krimi? Er plot eller
personer vigtigst? Skal man kende historien
på forhånd? Og hvordan holder man læseren fanget på hver eneste side?

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.
En mand er fundet lemlæstet og
torteret til døde i en penthouselejlighed i Amagers prestigebyggeri
8tallet. Axel Steen sættes på sagen,
der bliver hans første, siden han
knap to år tidligere var en hårsbred

En aften i selskab med Jesper Steins
største krimihelte
De 25 største krimiforfattere på Jesper Steins
helt egen subjektive liste. Hør, hvem der har
inspireret ham til hans bøger – og hvem der
ikke har.

fra at miste livet under en storstilet
undercoveroperation.
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.

Forfatterpræsentation
Jesper Stein er født 1965 i Aarhus. 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, i 2014 fulgte tredje bind, Akrash, og i 2015
udkom bind fire, Aisha, som sikrede ham prisen De Gyldne Laurbær. De udenlandske rettigheder til Jesper Steins
romaner er solgt til bl.a. Tyskland, Italien, Island, Norge,
Holland og Sverige.
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