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Mordbrand Michael Connelly Hent PDF Forlaget skriver: Harry Bosch arbejder med uafsluttede og kolde
sager.

En berømt mexikansk mariachi-musiker Orlando Merced blev tilfældigt skudt ned på en åben plads midt i
Los Angelses for længe siden. Han blev lammet fra livet og ned og dør nu ti år efter af sine skader. Under

obduktionen dukker kuglen i rygsøjlen op.

Harry Bosch og hans nye, unge partner Lucia Soto opdager, at kuglen stammer fra en langtgående jagtriffel,
og at musikeren altså ikke er blevet skudt under et bandeopgør, som man har henlagt sagen under. Derimod

ligner det et planlagt mord. Snart peger sagen op ad mod toppen i samfundet .
 

Lucia Soto - med en strålende karriere foran sig og belønnet med korpsets tapperhedsmedalje - opfører sig
meget mærkværdigt, føler Bosch. Snart opdager han, at hun er i gang med sin helt egen undersøgelse af en

mordbrand, som hun selv overlevede .
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korpsets tapperhedsmedalje - opfører sig meget mærkværdigt, føler

Bosch. Snart opdager han, at hun er i gang med sin helt egen
undersøgelse af en mordbrand, som hun selv overlevede .

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Mordbrand&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


