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Den stumme død Volker Kutscher Hent PDF Forlaget skriver: Under indspilningen af en af tidens moderne
tonefilm bliver den berømte skuespillerinde Betty Winter ramt af en projektør og dør. Sagen fører
kriminalassistent Gereon Rath om bag kulisserne i filmmetropolen Berlin. Her møder han en branche under
dramatisk omvæltning. Tonefilm er i fuld gang med at erobre det hvide lærred, og det betyder døden for
mange: producenter, biografejere - og filmstjerner. Da endnu en skuespillerinde findes død, er der ingen tvivl
om, at en morder er på spil: kvindens stemmebånd er skåret ud. Krigen mellem rivaliserende filmproducenter
fører Rath dybt ned i Berlins underverden. Samtidig marcherer både kommunister og nazister i gaderne, og
byen er på kogepunktet. En hårdkogt actionkrimi og et pulserende tidsbillede af storbyen Berlin i 1930'erne.
DEN STUMME DØD er den anden bog i Kutschers historiske bestseller-krimiserie, der danner baggrund for
den populære tv-serie "Babylon Berlin".
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