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Alfahannen Katarina Wennstam Hent PDF Jack Rappe er alfahannen blandt skuespillerne i den svenske

filmbranche. Han tager kvinderne, som en rigtig mand skal – i hans ’kongedømme’ er kvinders nej altid til
forhandling. En nat findes Jack Rappe liggende uden for sit luksushus. Med et livstruende snitsår i maven.

Mange mener, at Jack har fået, hvad han fortjener. Sagen behandles som mordforsøg og får stor
mediebevågenhed. Anklageren Madeleine Edwards er tilbage, og hun sættes på sagen, Mats Hjörne leder

efterforskningen, og advokaten Jonas Wahl befinder sig igen i handlingens centrum – men denne gang er det
hans datter, Emma, som spiller hovedrollen. Hendes navn optræder pludselig på listen over mistænkte i sagen
om mordforsøget på Jack... Alfahannen er sidste bind i Katarina Wennstams trilogi om mænds vold mod
kvinder. Romanen udspiller sig i den svenske filmbranche og er en skræmmende fortælling om afmagt og

manipulation, om skyld og ansvar.
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