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Gråzone Philip Kerr Hent PDF I en årrække har den tidligere kriminalkommissær og privatdetektiv Bernie
Gunther haft held til at gemme sig i Cuba, men nu vil han væk fra det job, han modvilligt varetager i den
cubanske efterretningstjeneste. Under flugten bliver han arresteret, og nu ser det ud til, at fortiden endelig
indhenter Bernie Gunther: han var SS’er på Østfronten under krigen, og ingen SS’er har rene hænder.

Bernie står til dødsstraf, medmindre han er parat til at hjælpe den franske efterretningstjeneste med at få ram
på en fransk SS-officer.

GRÅZONE er syvende bind i Philip Kerrs Berlin Noir-serie. Gennem Bernie Gunthers øjne ser Philip Kerr
nærmere på de kompromiser, de allierede indgik med det nye Vesttyskland, mens den kolde krig blev koldere

og koldere.

Gid denne serie vil fortsætte og fortsætte [...] Den er en fest for Kerr-kendere. Det hele er blændende fortalt
[…]

Kerr fortæller sin historie i et sanseligt sprog, der gennem Ole Steen Hansens fine oversættelse også på dansk
fremstår vidunderligt billedrigt og veloplagt.

Nye læsere kan foreløbig glæde sig over, at der nu er syv bind at læse i streg – det er der god grund til at
misunde dem.

Mette Højbjerg, Politiken ★★★★★

Den historiske krimi har altid været en fascinerende undergenre, men med sin Berlin Noir-serie har Philip
Kerr ganske enkelt hævet overliggeren til ubegribelig højde. [...] Kerr indfrier legende let sit tårnhøje

ambitionsniveau, og Gråzone står lige så lysende som de øvrige bind i serien. Jeg har skrevet det før, og jeg
gentager gerne mig selv – læs Philip Kerr og bliv oplyst og klogere.

Katinka Bruhn, Weekendavisen

Britiske Philip Kerr skruer sine romaner fermt sammen. Sansen for den historiske detalje er til gengæld helt
tydelig i alle bindene, og de historisk interesserede vil have en fornemmelse af samtidighed.

Serien kan varmt anbefales, og det nye bind har en så usædvanlig, uventet udgang, at dedikerede Bernie
Gunther-fans utålmodigt venter på fortsættelsen.

Jesper Beinov, Berlingske

 

I en årrække har den tidligere kriminalkommissær og privatdetektiv
Bernie Gunther haft held til at gemme sig i Cuba, men nu vil han

væk fra det job, han modvilligt varetager i den cubanske
efterretningstjeneste. Under flugten bliver han arresteret, og nu ser
det ud til, at fortiden endelig indhenter Bernie Gunther: han var

SS’er på Østfronten under krigen, og ingen SS’er har rene hænder.

Bernie står til dødsstraf, medmindre han er parat til at hjælpe den
franske efterretningstjeneste med at få ram på en fransk SS-officer.

GRÅZONE er syvende bind i Philip Kerrs Berlin Noir-serie.
Gennem Bernie Gunthers øjne ser Philip Kerr nærmere på de

kompromiser, de allierede indgik med det nye Vesttyskland, mens
den kolde krig blev koldere og koldere.

Gid denne serie vil fortsætte og fortsætte [...] Den er en fest for Kerr-



kendere. Det hele er blændende fortalt […]
Kerr fortæller sin historie i et sanseligt sprog, der gennem Ole Steen

Hansens fine oversættelse også på dansk fremstår vidunderligt
billedrigt og veloplagt.

Nye læsere kan foreløbig glæde sig over, at der nu er syv bind at
læse i streg – det er der god grund til at misunde dem.

Mette Højbjerg, Politiken★★★★★

Den historiske krimi har altid været en fascinerende undergenre, men
med sin Berlin Noir-serie har Philip Kerr ganske enkelt hævet

overliggeren til ubegribelig højde. [...] Kerr indfrier legende let sit
tårnhøje ambitionsniveau, og Gråzone står lige så lysende som de
øvrige bind i serien. Jeg har skrevet det før, og jeg gentager gerne

mig selv – læs Philip Kerr og bliv oplyst og klogere.
Katinka Bruhn, Weekendavisen

Britiske Philip Kerr skruer sine romaner fermt sammen. Sansen for
den historiske detalje er til gengæld helt tydelig i alle bindene, og de
historisk interesserede vil have en fornemmelse af samtidighed.
Serien kan varmt anbefales, og det nye bind har en så usædvanlig,

uventet udgang, at dedikerede Bernie Gunther-fans utålmodigt venter
på fortsættelsen.

Jesper Beinov, Berlingske

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Gråzone&s=dkbooks

