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Nathold Michael Connelly Hent PDF Renée Ballard har rodet sig ud i en hel del besvær. Hun er blevet
forflyttet til natholdet, fordi hun har klaget over sexchikane og over, at hendes partner har svigtet hende.

Hendes nye partner vil helst være hjemme hos familien, hvad der gør Ballard til en natlig, lone wolf. Hun er
vokset op på Maui som datter af en kvinde fra Hawaii, som ikke vil have noget med hende at gøre, og en
surfer-far, der druknede. Når hun ikke er på vandet, er hun overalt i Los Angeles, utrætteligt i krig mod
pushere, voldtægtsmænd og mordere. En transsexuel kvinde bliver pryglet næsten til døde i en anden sag

bliver fem mennesker mejet ned i natklubben The Dancers. Ballard er et friskt, nyt bekendtskab fra Connelly.
Hun er stærk, uafhængig og fuld af fejl som sin forgænger Harry Bosch. Første bind i serien om Renée

Ballard.

 

Renée Ballard har rodet sig ud i en hel del besvær. Hun er blevet
forflyttet til natholdet, fordi hun har klaget over sexchikane og over,
at hendes partner har svigtet hende. Hendes nye partner vil helst
være hjemme hos familien, hvad der gør Ballard til en natlig, lone
wolf. Hun er vokset op på Maui som datter af en kvinde fra Hawaii,
som ikke vil have noget med hende at gøre, og en surfer-far, der
druknede. Når hun ikke er på vandet, er hun overalt i Los Angeles,
utrætteligt i krig mod pushere, voldtægtsmænd og mordere. En
transsexuel kvinde bliver pryglet næsten til døde i en anden sag

bliver fem mennesker mejet ned i natklubben The Dancers. Ballard
er et friskt, nyt bekendtskab fra Connelly. Hun er stærk, uafhængig
og fuld af fejl som sin forgænger Harry Bosch. Første bind i serien

om Renée Ballard.
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