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Jeg som anklager Stine Bolther Hent PDF Forlaget skriver: Advokat og tidligere anklager Jakob Buch-Jepsen
har fået stribevis af kriminelle stillet til ansvar for deres ugerninger og dømt ved retten i Danmark. Han har
stået ansigt til ansigt med dem og set ind i deres øjne. Forsøgt at forstå deres handlinger, forsøgt at forstå det
uforståelige. Drabelige detaljer i nogle af nyere tids mest bestialske straffesager har holdt Jakob Buch-Jepsen

vågen gennem søvnløse nætter.

Med denne bog vil Jakob Buch-Jepsen give læseren indsigt i en række af de sager, som har haft betydning for
hans arbejdsliv. Mest kendt er sagen om journalisten, der aldrig kom hjem i live fra en sejltur i den

hjemmebyggede ubåd UC3 Nautilus i august 2017. Den sag trak store veksler - både i anklagerens arbejdsliv,
men også privat. 

I bogen åbner han for første gang op for de mange tanker, overvejelser, strategier – og ikke mindst følelser,
der hørte til at være manden, der var “anklageren fra ubådssagen”. Buch-Jepsens åbner sin personlige dagbog

fra ubådssagen, og man får indblik i, hvor krævende en stor straffesag kan være. 

Med udgangspunkt i andre konkrete sager, Jakob Buch-Jepsen har været anklager i, kommer vi som læser helt
tæt på den empatiske advokat bag de benhårde anklager mod: 

* Triple-drabsmændene på Frederiksberg  
* Voldtægtsmanden, som smed sit offer i Københavns Havn  

* Kidnapperne fra den asiatiske underverden 
* Pyromanparret 

Jakob Buch-Jepsen forsøger i bogen at komme med svar på, om man bliver en hård hund af at arbejde i
Helvedes forgård? Hvordan kan man fastholde sine idealer og alt det fine i livet – troen, håbet,

retfærdigheden, kærligheden og glæden ved de små ting? Kan man forblive sit gamle jeg, eller skal man
erkende, at man forandres på godt og ondt – at man vokser og bliver mere erfaren?
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