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'Den sorte boks' er Michael Connellys femogtyvende bog om LAPD-strømeren Harry (Hieronymus) Bosch, og
med vanlig sans for god timing udkom den i USA i 2012, præcis tyve år efter at den allerførste Bosch-krimi
'Det sorte ekko', havde set dagens lys. Selvom Connelly har flirtet med andre hovedpersoner i en række

sideløbende serier, så er og bliver det Harry Bosch, der er kendt og elsket over hele verden.Den sorte boks er
det redskab, de bruger mest i Harrys afdeling for at kunne opklare de uafsluttede sager, de arbejder med.
Boksen indeholder de samlede sagsakter på hver eneste sag, og Bosch har vist sig som en mester i at bruge
disse gamle oplysninger.Han arbejder med en tyve år gammel sag om en dansk kvinde, som han selv fandt
dræbt i forbindelse med de voldsomme optøjer, der brød løs i gaderne i L.A. efter offentliggørelsen af

politiets brutale gennembankning af en sort mand, Rodney King. Den sorte boks i denne sag indeholder kun
et enkelt patronhylster, men det er affyret fra en revolver, en gammel Beretta, der viser sig at have sin helt

egen mystiske historie.
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