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Hinsides tavsheden Philip Kerr Hent PDF Det er sommeren 1956. Bernie Gunther arbejder under falsk navn
som receptionschef på det berømte Grand-Hôtel du Cap-Ferrat ved Den Franske Riviera. Da verdens måske
rigeste og måske mest berømte forfatter, W. Somerset Maugham, mangler en fjerde mand til et spil bridge,
træder Gunther velvilligt til. Det viser sig hurtigt, at den excentriske Maugham ikke blot vil spille kort, han
har også brug for professionel rådgivning i en penibel sag om afpresning. I sit sydfranske skjul forsøger
Bernie Gunther at holde fortiden på afstand, men da en gammel fjende og naziforbryder, Harold Hennig,

ankommer som gæst til Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, begynder det hele at gå skævt. HINSIDES TAVSHEDEN
er ellevte fritstående bog i Philip Kerrs prisbelønnede og atmosfærefyldte Berlin Noir-serie. Krigen er slut,
men selv i 1956 er freden endnu ikke kommet til kontinentet. Stormagternes kontraspionage spidser til,

Sovjetunionen har brintbomben, og spionerne ser hele Europa som deres legeplads.
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