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En mand uden åndedræt Philip Kerr Hent PDF Året er 1943. Bernie Gunther har fået ansættelse ved
Wehrmachts Krigsforbrydelseskontor i det krigshærgede Berlin. Der har længe floreret rygter om en

massegrav skjult i Katynskoven, og da rygterne bliver bekræftet af en ulvs fund af menneskeknogler, kræver
både Wehrmacht og den tyske propagandamaskine med Goebbels i spidsen at få svar på spørgsmålene:

Hvilken nationalitet har ligene i graven, og hvilket land står bag forbrydelsen?

Et nagelfast bevis for, at det er russernes værk, vil være perfekt propaganda for Tyskland, og Gunther bliver
beordret til det vestlige Rusland for at skaffe dette bevis.

En mand uden åndedræt er niende bind i Philip Kerrs Berlin Noir-serie. Denne gang er det Katynmassakren,
der danner rammen for Kerrs veldrejede krimiplot.

Adolf Hitler, 1940-1949, Berlin, Tyskland, Smolensk, Katyn, Sovjetunionen, krimi, nazisme, den 2.
verdenskrig, historie

 

Året er 1943. Bernie Gunther har fået ansættelse ved Wehrmachts
Krigsforbrydelseskontor i det krigshærgede Berlin. Der har længe

floreret rygter om en massegrav skjult i Katynskoven, og da rygterne
bliver bekræftet af en ulvs fund af menneskeknogler, kræver både
Wehrmacht og den tyske propagandamaskine med Goebbels i

spidsen at få svar på spørgsmålene: Hvilken nationalitet har ligene i
graven, og hvilket land står bag forbrydelsen?

Et nagelfast bevis for, at det er russernes værk, vil være perfekt
propaganda for Tyskland, og Gunther bliver beordret til det vestlige

Rusland for at skaffe dette bevis.

En mand uden åndedræt er niende bind i Philip Kerrs Berlin Noir-
serie. Denne gang er det Katynmassakren, der danner rammen for

Kerrs veldrejede krimiplot.

Adolf Hitler, 1940-1949, Berlin, Tyskland, Smolensk, Katyn,
Sovjetunionen, krimi, nazisme, den 2. verdenskrig, historie

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

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En mand uden åndedræt&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


