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Hans Haahr på Grønland en hemmelig og uofficiel efterforskning af en ung piges død i Nuuk i julen 1997.
Sagen var blevet lukket som endnu et tragisk selvmord blandt de grønlandske unge. Det stod hurtigt klart for

Hans Haahr, at der ikke bare var tale om drab – der var også tale om en sjusket efterforskning af det
grønlandske politi, der bestemt ikke var interesseret i at få sagen genåbnet og komme til at tabe ansigt.

"Morakker" fører læseren ind i det lukkede grønlandske politisystem og fortæller om dets uskrevne regler og
krav og den misforståede loyalitet mellem betjentene, der i dette tilfælde blev prioriteret højere end

retfærdighed for en ung piges død.

Bogen fortæller også om Hans Haahrs oplevelser, da han blev forflyttet til Aarhus Politi, hvor han på forhånd
var stemplet som den korrupte betjent og hurtigt modtog en fyreseddel. I 2011 vendte han tilbage til

Grønland for at se fortiden i øjnene og færdiggøre sin efterforskning af pigens død. Men uden et politiskilt i
hånden blev det en meget svær opgave.

Ellen Stampe (f. 1976) er en dansk journalist, forfatter og foredragsholder. Hun har dækket flere politisager
som kriminalreporter og har udgivet en lang række dokumentariske bøger om mordsager, der har været oppe i

medierne.
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