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Om døde ej opstår Philip Kerr Hent PDF Forlaget skriver: Berlin 1934: Nazisterne har overtaget magten.
Livet forandrer sig for de fleste tyskere, ikke mindst for jøderne, der diskrimineres og udelukkes fra

samfundet.
Nazificeringen af politiet har fået Bernie Gunther til nødtvunget at forlade politiet og i stedet tage arbejde
som hoteldetektiv. Alligevel formår han ikke at holde sig uden for begivenhedernes gang, da kombinationen
af to ligfund, forberedelserne til De Olympiske Lege 1936, en smuk, amerikansk journalist og en brutal

Chicago-gangster sender ham direkte ind i mørkets hjerte.

Havana 1954: Gunther har fundet et tilflugtssted i det præ-kommunistiske Cuba under et nyt navn. Han
arbejder på at realisere drømmen om at vende tilbage til Tyskland for at leve resten af sit liv der. Men fortiden
stikker hovedet frem, og Gunther finder endnu en gang sig selv i rollen som detektiv. Det, der skete i Berlin

tyve år tidligere, må nu finde sin afslutning.

Om døde ej opstår er sjette bind i Philip Kerrs Berlin Noir-serie.

»Philip Kerrs Berlin Noir-trilogi - der foregår i den tyske hovedstad før og under Anden Verdenskrig - er for
længst blevet anerkendt som et hovedværk i moderne kriminallitteratur. (.)En stille ild er en medrivende,

stemningsmættet og velkomponeret krimi.«
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