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En stille ild Philip Kerr Hent PDF Forlaget skriver: Bernie Gunther, Berlins mest hårdkogte privatdetektiv,
ankommer til Buenos Aires under dække af at være flygtet naziforbryder. Han er det oplagte valg til at

opspore en morder, hvis metode leder tankerne hen på grusomheder
begået i det nazistiske Tyskland – og på en sag, som det ikke lykkedes ham at opklare, da han var politimand

længe før krigen.

Gunther er således topmotiveret, men hans rygte som opdager er løbet i forvejen, og han har i det hele taget
problemer, for i de nazistiske miljøer i Buenos Aires opdager han langt mere, end han selv – eller politiet –

har lyst til at vide.

En stille ild viser den rå virkelighed i Argentina anno 1950 og en  privatdetektiv, der har været med hele
vejen fra førkrigstiden i første bind af Berlin Noir-trilogien og gennem det efterkrigshærgede Tyskland i Det
ene fra det andet. Virkelige personer og hændelser væves også i En stille ild sammen med fiktive i et præcist

og uhyggeligt tidsbillede.
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