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tortur og henrettelse. Romanen finder sted i Berlin lige omkring og efter Murens fald og skildrer ikke kun
disse begivenheder, men indeholder også en række portrætter af andre af Krigens børn, sønner og døtre af

tyske gestapofolk, der medvirkede til Jonas Kjærs fars død. Romanen følger Jonas Kjærs indædte forsøg på at
komme til klarhed over den fortid, der plager ham, og ikke mindst til klarhed om sig selv. En roman om to

elskende, der stadig lever i skyggen af nazismen - enten som børn af bødlerne eller af ofrene: den ene besat af
hævn, den anden af glemsel. En roman om hadets og fortrængningens blindhed, men også om forsoningens
mulighed … Niels Peter Juel Larsen er forfatter til flere anmelderroste historiske romaner, herunder Mands
liv, Mands ære og Hos de døde. Siden 1985 har han levet i Berlin som freelanceskribent, journalist og

romanforfatter. "Der er en befriende alvor i denne roman ... Romanen her er som en ruskende storm efter en
lang række af lumre kvælende sommerdage." - Niels Lillelund, Jyllands-Posten "Niels Peter Juel Larsen

skriver stilsikkert og stærkt billeddannende og har som ramme om Jonas' søgen en spændende, journalistisk
skildring af begivenhederne omkring Murens fald" - Thomas Harder, Politiken "en velskrevet

spændingsroman, om en midaldrende mands jagt på sin egen fortid." - Susanne Bernth, Berlingske Tidende
"Niels Peter Juel Larsen skriver fængslende, ligefremt og med en nøgternhed, der får krigstidens

menneskelige efterdønninger til at stå skærende klare og ubarmhjertige frem på linjerne." - Signe Lindskov
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