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Mørkets ridder Michael Connelly Hent PDF Forlaget skriver: René Ballard arbejder på natholdet igen. Og ud
på de sene nattetimer vender hun tilbage til Hollywood Station og finder en fremmed igang med at gennemgå

kabinettet med gamle sager. Hun smider indtrængeren, den pensionerede LA-politimand og nuværende
privatdetektiv Harry Bosch ud, men tjekker alligevel den sag, han er blevet optaget af. Hun fortryder sin
optræden og kontakter Bosch igen, for at de sammen kan forsøge at finde ud af, hvad der skete dengang.
Daisy Clayton var løbet hjemmefra som femtenårig, havde taget stoffer og prostitueret sig, inden hun blev
brutalt myrdet i Hollywood, og hendes krop efterladt i en skraldecontainer. Kroppen var skrubbet ren og
renset med klorin, ingen spor at finde. Morderen blev ikke fundet, sagen blev ikke opklaret, men henlagt

indtil nu.

Michael Connellys kendteste bøger er dem om Harry Bosch, LAPD-kriminalbetjenten gennem 30 år, som
senest er begyndt som privatdetektiv og arbejder lidt for San Fernandos politi ved siden af. (´To slags

sandhed’, 2018). Så begyndte han forfra med en ny serie, allerede New York Times-bestseller, ‘Nathold’, med
en kvindelig strømer, som kun har arbejdet 14 år i politiet, kriminalassistent Renée Ballard. Her er så nummer

to: ‘Dark sacred night’
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