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Åklagaren Svea Lundström Duval tror sig först ha fått ett lätt fall. Tå barn har hittats döda i garderoben hos
en familj med svåra sociala och andra problem. Modern som antagligen har varit ensam hemma med barnen
vid tiden för dödsfallen får ensam bära skulden och en fällande dom bör vara given.. Efterhand som utredning

fortskrider kompiceras utredningen. De trakasserier som anonymt riktar sig mot åklagaren stärker henne
närmast i sin åsikt att i detta ärende finns mer än var som först kunde antas. Vi har i Påtaglig risk för skada
något så ovanligt som en svensk rättegångsthriller som utspelar sig på landsbygden i Värmland. Tove

Klackenberg har på ett personligt, spännande och underhållande sätt lyckats levandegöra vardagsdramatiken i
det svenska rättsmaskineriet.Tove Klackenberg är åklagare och känner från insidan väl den miljö hon här

skildrar i sin debutroman. Hon har fått Svenska deckarakademins pris för bästa debutroman.

rediger kilde. Kärleken till Sverige var påtaglig när en rörd Marta förklarade varför.

Påtaglig

Anklageren Svea Lundström deltager i en retssag om mord på to små børn i en lille svensk by. 71 procent av
privatinvesterare förlorar pengar vid CFDhandel med denna leverantör. Det verkar vara ett enkelt fall för
åklagaren Svea Lundström Duval men ju längre rättegången lider desto mer hopar sig frågorna. Tove
Klackenberg Maria Lyckow 139 kr. Den belönades med Svenska Deckarakademins debutantpris 2002.

Påtaglig risk att skada är något så sällsynt som en svensk rättegångsthriller. Åklagaren Svea Lundström Duval
tror sig först ha fått ett lätt fall. Påtaglig risk att skada är första delen i Tove Klackenbergs serie om åklagare
Svea Lundström Duval. Den belönades. Mamman har psykiska problem och tampas även med ekonomiska
svårigheter. För åklagaren Svea Lundström Duval verkar det uppenbart att det är barnens mor Jenny som
dödat barnen. För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.
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