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»En mycket läsvärd kombination av hårdkokt deckare och
tidsskildring.« Bibliotekstjänst

»Ett genidrag att förlägga trilogin till Tyskland före och under 2:a
världskriget. Det kan knappast bli mer Noir och Gunther är perfekt
som den cyniska detektiven som motsträvigt tar på sig rollen som

hjälte.« Deckarhuset

»Det är ett kärt återseende. Skrattar högt redan i inledningen. Samma
burdusa och cyniska jargong som jag tyckte så mycket om i den

första boken kännetecknar även denna ? Väntar nu med spänning på
del tre.« Bloggen Jazzsufiern

»Ett originellt grepp av en engelsk författare att skriva om
Nazityskland ? och lyckas! ? Philip Marlowe och Lew Archer är
förvisso döda liksom många av de andra 40- och 50-talshjältarna,
men Philip Kerr har fått liv i en tysk motsvarighet. Jag hoppas att

han får ett långt liv!« Dast Magazine



«Andra delen i Philip Kerrs succéserie Berlin Noir!

Berlin, september 1938. Det är indiansommar och stadens invånare
väntar nervöst på utgången av Münchenkonferensen. Kommer Hitler

att kasta in Tyskland i ett nytt krig?

Privatdetektiv Bernhard Günther anlitas av en rik änka som ber
honom leta upp en utpressare. Samtidigt härjar en brutal

seriemördare på Berlins gator, vars offer är tonåriga flickor. Snart
vadar Bernie Günther genom Nazitysklands smutsiga och hierarkiska
värld, i jakt på den eller de som haft ihjäl inte bara unga kvinnor,

utan även hans partner.

Dimridå är andra delen i Philip Kerrs succéserie Berlin Noir. Precis
som sin föregångare Falskspel är detta en elegant och nervkittlande
deckare som ger en sylvass bild av livet i det nazistiska Berlin. Philip

Kerr har skrivit ett 20-tal böcker och han har mottagit ett flertal
litterära priser.
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