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Mój ojciec 
uruchomił swoje 
koneksje. 
Chętnie robi 
z nich użytek…

I tak właśnie wysiadłem z po-
ciągu w Berlinie w ten mroźny 
marcowy dzień 1929 roku…
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to pewne 
jak w banku… 

pan kardakow był 
pisarzem. spokojny 
najemca, myślałam 
sobie. ależ byłam

 w błędzie! co i rusz 
urządzał jakieś 
nocne ekscesy.

już, 
gotowe.

wolę pruskich 
policjantów, takich 

jak pan.

 Gere…

elisabeth.
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GDZiE 
SiĘ WYBiE-

RASZ?

NA PEWNO 
NiE Z POWROTEM 

DO PAKi!
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O siódmej rano całą berlińską 
policję postawiono w stan 
najwyższej gotowości. 

Wszyscy funkcjonariusze 
byli na służbie, dobrych 
16 tysięcy chłopa. Ściągnięto posiłki 
z Poczdamu i Brandenburgii, a policja 
porządkowa skoncentrowała swoje siły 
we wszystkich znanych miejscach 
zgromadzeń w dzielnicach robotniczych.

W gotowości były radiowozy 
i jednostki specjalne. 
Na każdy karabin przypadało 
60 sztuk amunicji. 
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Doktor M. tak naprawdę nazywał się Marlow 
i był powiązany z variétés i lokalami 
tanecznymi należącymi do organizacji 
mafijnej Berolina. Marlow nie był jednak 
szefem żadnego związku. Beroliną kierował 
właściwie Czerwony Hugo, tyle że robił to, 
co mówił mu Doktor M. Dzięki temu interesy 
szły dobrze, a Marlow nie brudził sobie rąk.

Co powiedziała Gloria? Niczym 
pająk na pajęczynie… A jak 
zwabić pająka? Na przynętę…

W Venuskeller można było 
zamówić u kelnera najlepszą 
kokainę, a występy sceniczne 
były tak nieprzyzwoite, że 
musiałbym natychmiast 
zaaresztować "niewolnice”, gdybym przyszedł tu służbowo. 
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JEŚLi 
ZACZNiESZ TERAZ 
MÓWiĆ, UŁATWi

TO SPRAWĘ. 

CO CHCESZ USŁYSZEĆ? 
POEMAT SCHiLLERA, 

A MOŻE COŚ BARDZiEJ 
WSPÓŁCZESNEGO?

BEZ HEROiNY 
NiE BYŁBYŚ TAKi DOWCiPNY, 
WiERZ Mi. JESTEŚ PRAWO- 

CZY LEWORĘCZNY?

AHA, 
ROZUMiEM. 

ROSYJSKA DUSZA 
WOLi COŚ BARDZiEJ 
MELANCHOLiJNEGO. 

NiE ZNAM DZiEŁ 
DOSTOJEWSKiEGO 

ANi TOŁSTOJA. 
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BERLIN, ROK 1929.  Komisarz Gereon Rath z powodów  
dyscyplinarnych zostaje przeniesiony z Kolonii do miejsco- 
wego wydziału obyczajowego. Prosta z pozoru sprawa szajki 
zajmującej się produkcją pornografii stanie się początkiem 
prywatnego śledztwa. W jego trakcie Rath będzie musiał 
stawić czoła rosyjskiej mafii, handlarzom narkotyków, ale 
też berlińskiej policji, bo szybko nauczy się, że nie może  
nikomu ufać. Nawet sobie... 
 
„Złoty Berlin„ to adaptacja bestsellerowego cyklu  
powieści kryminalnych Volkera Kutschera, które stały się  
inspiracją dla „Babylon Berlin„, najdroższego serialu  
w historii niemieckiego przemysłu filmowego.

Cena: 44.90 zł
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