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BESKRIVNING

Svea Lundström Duval har fått ge upp jobbet som åklagare efter sitt uppslitande gästspel i Härjedalen, och
hon bär nu på ett barn utan att veta vem fadern är. Hårt prövad accepterar hon motvilligt ett vikariat på en
advokatbyrå, och hennes första klient blir Jerry Johansson - en ungdomsbrottsling som vill slippa sin
tvångsvård. Det som i förstone ser ut som ett rutinärende urartar dock plötsligt när en anställd på Jerrys
ungdomshem hittas ihjälslagen, och Svea konfronteras med ett besinningslöst våld som hotar att göra även
henne till ett offer.Tove Klackenbergs kriminalromaner om Svea Lundström Duval kombinerar
trovärdighet, samhällskritik och en hög spänningsnivå. Resultatet blir både sönderbitna naglar och nya
tankar. Tove Klackenberg bor i Värmland och är vid sidan av författarskapet verksam som domare. Inlåst
är hennes tredje kriminalroman om Svea Lundström Duval. Den första boken i serien, Påtaglig risk att
skada, belönades med Svenska Deckarakademins debutantpris.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

11-åring inlåst på Höganäs bibliotek - glömdes kvar efter stängning - HD

En man greps misstänkt för att ha hållit en kvinna instängd i en villa i Järfälla, i västra Stockholm.
Kvinnan larmade själv polisen under ...

Tyda.se - Inlåst, adj. Böjn.: inlåst

Låt vår eventbyrå leverera ert event! Inlåst med efterföljande unik Ice dinner : Den optimala
teambuildingen med en magisk middag efteråt

Kvinna hölls inlåst i villa | SVT Nyheter

Vi som driver denna webbplats är Tyda Sverige Ab. Tyda.se ingår i Tyda-gruppen. Om du vill kontakta oss
gällande annonser, maila till ads@n24g.se, eller klicka här.
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Inlåst

https://www.bo-fi.club/?p=INL%C3%85ST&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=INL%C3%85ST&ln=se
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