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Sebastian Rudd är ingen vanlig advokat. Han är en enstöring som driver firman från baksätet på sin skottsäkra
van - komplett utrustad med vapen, läderstolar och en bar. Chauffören agerar även hans livvakt, notarie och
caddie. Rudd är en arbetsnarkoman med sömnsvårigheter som en gång i månaden tar en drink med sin exfru
för att diskutera vårdnaden om deras sjuårige son.Han tar sig an klienter som andra advokater inte skulle ta i
med tång - däribland en ökänd brottsling som sitter i dödscell och en missbrukare som sägs vara medlem i en
satanistisk sekt och anklagas för mordet på två små flickor. Sin hårda framtoning till trots är Rudd driven av
rättvisa, även om han har sin egen, inte helt moraliska, uppfattning om hur den skipas.När Rudd, som på
fritiden agerar manager åt en kampsportare, tar med sonen på en matchkväll brakar helvetet lös. Plötsligt

befinner sig Rudd i en farlig katt-och-råtta-lek som fullkomligt bakbinder honom.
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responsible for the murder of his parents when he was just a child Nordling is drawn into a lifethreatening
web of violence and revenge. Advokaten er en svenskdansk thrillerserie efter en ide fra Jens Lapidus Hans
Rosenfeldt og Michael Hjorth som havde premiere på Viaplay og TV3 den 22. Nie chc zobaczy. Address

Paleisstraat 47.
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