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Bernie Gunther har i en årrække haft held til at gemme sig i Cuba, men den falske anklage for mord, der har
forhindret ham i at vende tilbage til Europa, indhenter ham nu endelig i 1954. I fængslet, først på

Guantanamo, senere i Berlin, begynder andre anklager imidlertid at spøge. For Bernie var SS'er på Østfronten
under krigen, og nu bliver han en bekvem syndebuk for andre SS-officerer, der gerne vil have renset deres
egne navne for anklager for krigsforbrydelser. Bernie står til dødsstraf - med mindre han er parat til at hjælpe
den franske efterretningstjeneste. Bernie er uvillig, men har intet valg. Gennem Bernie Gunthers øjne ser Kerr

nærmere på de kompromiser, de allierede indgik med det nye Vest-tyskland, mens Den kolde Krig blev
koldere og koldere.

Gråzone er syvende del af Philip Kerrs fremragende Berlin Noir-serie.
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