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Pigen i porschen Søren Jakobsen Hent PDF I tredje og sidste bind af Søren Jakobsens "Mafia"-serie står
Martin Bernstedt pludselig med ryggen mod muren. Han troede, at hans lykke var gjort til trods for hans

lyssky forretninger. Men en dag bliver et af hans skibe beslaglagt, i lasten bliver der fundet en stor mængde
hash, og pludselig begynder det danske politi også at vise en særlig interesse for den danske millionær.

Søren Jakobsen (f. 1940) er en prisbelønnet dansk journalist og forfatter. Sammen med kollegaen Jakob
Andersen vandt Søren Jakobsen Cavlingprisen i 1977 for en artikelserie om Forsvarets Efterretningstjenestes

ulovlige brug af spionage. I 1981 modtog han Poe-prisen for sin krimi "Et brillant kup". Udover sine
anmelderroste krimier har Søren Jakobsen blandt andet udgivet dokumentarbøgerne "Danske dynastier"

(2007) og "LEGO-arven" (2008).

"Mafia" er titlen på Søren Jakobsens spændingsfyldte krimiserie om den mørke københavnske underverden,
der blandet andet gemmer på en enorm narkoindustri. Igennem serien følges blandt andet den velhavende

Martin Bernstedt og hans forhold til denne hemmelighedsfyldte branche.
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