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Den enes død Michael Connelly Hent PDF Limousineadvokaten Michael Haller har haft et par hårde år, siden
han overlevede et skuddrama, hvor han dræbte et menneske og selv blev hårdt såret. Men nu ser det ud til at
vende for den tidligere så kyniske jurist. Hans ven og kollega, den succesrige forsvarsadvokat Jerry Vincent,
er blevet fundet død i sin bil – skudt på klos hold – og Haller er til sin store overraskelse blevet udpeget til at
overtage Vincents firma og dermed også mange af hans lukrative sager. Men mens han gennemgår den lange
liste med mulige nye klienter, går det op for ham, at Vincents morder kan gemme sig dér og højst sandsynligt

nu også kan være ude efter ham.
Det er LAPD-detektiven Harry Bosch, der efterforsker den brutale nedskydning, og han er fast  besluttet på at
finde Vincents morder, også hvis det betyder, at han må bruge Mike Haller som madding. Haller og Bosch er
ikke hinandens kop te, men i takt med at mordsagen spidser til, indser de to mænd, at de er nødt til at arbejde
sammen, hvis de skal have en chance for at slippe fra det med livet i behold. Og måske har de i virkeligheden

mere til fælles, end de er klar over.
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Det er LAPD-detektiven Harry Bosch, der efterforsker den brutale
nedskydning, og han er fast  besluttet på at finde Vincents morder,
også hvis det betyder, at han må bruge Mike Haller som madding.
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