Mandag den 8. maj 1944
Natten var forløbet helt uden forstyrrelser. De var endda blevet forskånet for de såkaldte moskitoer,
enlige fly, som smed deres bomber efter forgodtbefindende. Det var tidligt om morgenen, da
Oppenheimer apatisk trissede ned ad trappen og begav sig afsted til arbejde.
Så snart han nåede ud på fortovet, opdagede han en mand, som ventede ved det nærmeste
gadehjørne. Han kunne ligefrem føle, at stodderen måtte være fra Gestapo eller
sikkerhedstjenesten. Han havde kun taget nogle få skridt, da han hørte en stemme lige bag sig.
»Hr. Oppenheimer?«
Han vendte sig og stirrede lige ind i ansigtet på den ukendte mand.
»Ja?« sagde Oppenheimer spørgende.
»Sikkerhedstjenesten. Vær venlig at følge med.«
»Jeg skal på arbejde …«
»Glem det,« svarede manden lakonisk.
Richard Oppenheimer er forhenværende kriminalkommisær. Han er også jøde, derfor blev han fyret
fra sin stilling i drabsafdelingen kort efter Hitlers magtovertagelse, og kun fordi han er gift med
Lisa, en vaskeægte arier, er han ikke for længst blevet transporteret til dødslejrene ovre østpå. Nu
henslæber han en kummerlig tilværelse sammen med andre i samme situation i et såkaldt jødehus i
Berlin.
Men en dag bliver han hentet af sikkerhedstjenesten. Oppenheimer tror, at hans sidste time er
kommet, men han bliver ikke læsset på en kreaturvogn i denne omgang. I stedet viser det sig, at SS
har brug for hans ekspertise som efterforsker.
Der er begået en række bestialske kvindemord i Berlin, og partiledelsen er bekymret for reaktionen
blandt befolkningen, for meget tyder på, at gerningsmanden er nazist.
Oppenheimer ved udmærket, at han befinder sig i en umulig situation. Hvis han ikke opklarer
sagen, har nazisterne ikke længere brug for ham, og hvis han opklarer sagen, har han fået en viden,
som betyder, at de må skaffe sig af med ham. Under alle omstændigheder er han en død mand!
Nat over Germania er oversat fra tysk efter Germania.

