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New York mordene Walther Mosley Hent PDF McGill modtager et suspekt opkald, der fører ham hen på en
adresse i et af New Yorks bedre kvarterer for at undersøge, om en pige ved navn Angelique er okay. På

adressen finder han liget af en pige, der er blevet brutalt myrdet, men den myrdede pige er ikke Angelique.

McGill må på en eller anden måde få fat i Angelique før den ukendte morder. Alt imens presser stadigt flere
spørgsmål sig på: Hvorfor har så mange og så forskelligartede mennesker pludselig en interesse i at finde en

tilsyneladende helt almindelig pige?

Walter Mosley er her igen på banen sammen med sin grovkornede og charmerende antihelt, detektiven og
eksbokseren, Leonid McGill, der undersøger de mere lyssky affærer i metropolen New Yorks dunkle afkroge,

uden frygt for selv at tage del i de brutale sider af sagerne.

New York mordene er anden bog i en serie, der allerede prises som en klassiker inden for moderne noir.
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