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Det sidste ord Michael Connelly Hent PDF Forlaget skriver: Harry Bosch er tilbage i Los Angeles politikorps,
hvor han arbejder sammen med sin gamle makker Kiz Rider i LAPDs afdeling for uopklarede sager. En dna-
rapport fra et mystisk dødsfald tilbage i 1988 bliver startskuddet til den hærdede detektivs første sag i sin nye
afdeling. Dengang fandt man en død sekstenårig pige ved foden af et træ på Oat Mountain, ikke langt fra
hendes hjem. Hun var død af et enkelt skud direkte gennem hjertet. Det kunne ikke fastslås, om hun havde

begået selvmord, og der var aldrig blevet anholdt nogen mistænkte i sagen.

Med nye dna-teknikker, der ikke var tilgængelige i 1988, åbner der sig også helt nye spor i den næsten 20 år
gamle sag, og Bosch må erfare, at ligegyldigt hvor efterforskningen fører ham hen, er de gamle sår stadig

uhyggeligt åbne. Sagen trækker desuden spor langt ind i korpsets rækker, og Bosch begynder at få mistanke
om, at han kun har fået lov til at komme tilbage, fordi man manglede en syndebuk.
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