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Nat over Germania Harald Gilbers Hent PDF Forlaget skriver: I forsommeren 1944 er Berlin et farligt sted at
opholde sig. Byen er udsat for hyppige bombeangreb, regimet slår hårdt ned på al modstand, og en galning

myrder unge kvinder og lægger deres maltrakterede lig foran mindesmærker for de faldne i Første
Verdenskrig. Forhenværende kriminalkommissær Richard Oppenheimer beordres i arbejdstøjet, han skal

nemlig fungere som rådgiver ved efterforskningen af mordene, der ledes af SS-manden Vogler. Og
Oppenheimer ved udmærket godt, hvorfor man har valgt ham: Han er en dygtig efterforsker, han har erfaring
med seriemordere, han er jøde, og han kan undværes ...! Så sammen begiver Vogler og Oppenheimer sig ud i
byens ruindynger og ind i nazistpartiets snirklede bureaukratiske labyrinter i jagten på morderen. For alle

ofrene havde forbindelse til nazistpartiet, og meget tyder på, at morderen er overbevist nationalsocialist. Men
hele tiden må Oppenheimer stille sig selv det uundgåelige spørgsmål: Hvad vil der ske med mig, når SS ikke

længere har brug for mig?
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