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KBH Noir Martin Dan Rasmussen Hent PDF Danmark har mistet sin uskyld. Terrorangreb, borgerkrig og en
mindre revolution har gjort, at grænsen mellem rigtigt og forkert er visket ud. Våben kan købes som en almen
dagligvare og må anvendes til forsvar. Selvtægtsmænd og privatdetektiver er et lovligt og privat alternativ til
politiet, og alt er til salg. I denne gråzone trives Klaus Lerchenfeldt, tidligere kriminel, nu privatdetektiv. Han
kan være din bedste ven og den værste fjende for den, du ønsker, så længe du betaler de rette penge. For
Klaus er alt forretning, pengene dikterer hans loyalitet, og hans eneste motto i livet er, at alt er tilladt, så

længe man er professionel. Intet er personligt, det er kun forretning. Klaus engageres dog personligt, da hans
fortrængte fortid dukker op til overfladen som følge af et angreb på sin person. Her starter en jagt efter, hvem
der kender Klaus’ dybeste og mørkeste hemmelighed, gennem Københavns og menneskets mørkeste afkroge.

 

Danmark har mistet sin uskyld. Terrorangreb, borgerkrig og en
mindre revolution har gjort, at grænsen mellem rigtigt og forkert er

visket ud. Våben kan købes som en almen dagligvare og må
anvendes til forsvar. Selvtægtsmænd og privatdetektiver er et lovligt
og privat alternativ til politiet, og alt er til salg. I denne gråzone

trives Klaus Lerchenfeldt, tidligere kriminel, nu privatdetektiv. Han
kan være din bedste ven og den værste fjende for den, du ønsker, så
længe du betaler de rette penge. For Klaus er alt forretning, pengene
dikterer hans loyalitet, og hans eneste motto i livet er, at alt er tilladt,

så længe man er professionel. Intet er personligt, det er kun
forretning. Klaus engageres dog personligt, da hans fortrængte fortid
dukker op til overfladen som følge af et angreb på sin person. Her
starter en jagt efter, hvem der kender Klaus’ dybeste og mørkeste
hemmelighed, gennem Københavns og menneskets mørkeste



afkroge.
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