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Det ene fra det andet Philip Kerr Hent PDF I 1949 i efterkrigstidens hårdt ramte Tyskland er forholdene

kaotiske, og landet er som et betændt sår fuld af lyssky aftaler, voldsom grådighed og flygtende
krigsforbrydere på jagt efter nye identiteter. Kort sagt en tilstand, hvor der er rigeligt at lave for den hårdkogte

privatdetektiv Bernhard Gunther. Gunther væmmes over mange af sine opgaver, men der skal jo brød på
bordet. Han kontaktes af en kvinde, hvis mand er forsvundet. Han var leder af den absolut mest

nederdrægtige af alle koncentrationslejre i Polen. Kvinden vil ikke have sin mand fundet, hun vil have
sikkerhed for, at han er død ... Men man skal træde varsomt i efterkrigstidens München, for i det besejrede og
delte Tyskland er det svært at skelne ven fra fjende, godt fra ondt, det ene fra det andet. DET ENE FRA DET

ANDET er fjerde bind i Philip Kerrs mesterlige og originale spændingsserie Berlin Noir.
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privatdetektiv Bernhard Gunther. Gunther væmmes over mange af
sine opgaver, men der skal jo brød på bordet. Han kontaktes af en
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Men man skal træde varsomt i efterkrigstidens München, for i det
besejrede og delte Tyskland er det svært at skelne ven fra fjende,

godt fra ondt, det ene fra det andet. DET ENE FRA DET ANDET er
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