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BESKRIVNING

Som lovande ung polis såg det ut som om Renée Ballard skulle kunna göra en spikrak karriär inom LAPD.
Men när hon anmälde en överordnad för sexuella trakasserier omplacerades hon, och nu är hon tvungen att
ta de otacksamma nattskiften vid polisstationen i Hollywood. De våldsbrott, rån och mord hon tar hand
om måste hon oftast överlämna till kriminalarna som jobbar dag.En natt är hon först på plats efter en
oerhört brutal misshandel av en prostituerad som lämnats att dö på en ödslig parkeringsplats. Kort därefter
kallas hon och hennes kollega till en nattklubb där flera personer har skjutits, bland dem en ung kvinna. De
här fallen tänker hon inte släppa ifrån sig.Hon börjar mot uttryckliga order att utreda brottsfallen på egen
hand under sin lediga tid. När hon gräver djupare i dem blir hon tvungen att konfrontera sina egna
demoner och förstå varför hon aldrig någonsin är beredd att ge upp.Nattskiftet är den första boken i en
serie om Renée Ballard vid LAPD. När den gavs ut i USA 2017 gick den genast upp i toppen på New
York Times bästsäljarlista.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

@nattskiftet • Instagram photos and videos

Renée Ballard är en strålande ny karaktär! Redan efter de första sidorna i boken gillar jag henne skarpt.
Renée jobbar nattskiftet på LAPD, det är hennes lott ...

nattskiftet stockholm, Stockholm - hitta.se

Inga-Lena Wellerfors från Rimforsa arbetar som undersköterska inom demensvården och det var under ett
nattskift som hon skrapade fram tre TV-rutor. Under söndagen ...

Nattskiftet - Ljudbok & E-bok - Michael Connelly - Storytel

I vissa avsnitt råkar Creepypodden vidröra något av en känslig nerv - åtminstone en som många delar.
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