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Döden på apoteket Nils Hövenmark Hent PDF Apoteket Vargen är en klassisk institution i den lilla orten
Sundå. Det är en liten stad där alla känner alla och där inget någonsin händer – fram tills en kväll i juni. Det
hålls en vårfest på för apotekets anställda. Stämningen är särskilt uppsluppen när det sjungs specialskrivna
sånger kring det trånga middagsbordet. En sång är särskilt uppskattad – en sång som på ett skämtsamt sätt
förutspår att kvällen kommer att sluta med att en av deras anställda kommer att bli inlåst i en skrubb. Och

mycket riktigt stämmer denna förutspådda händelse: mannen hittas inlåst i en skrubb. Men han är också död,
mördad. Detta blir upptakten till en mörk saga som blottar undersidan i det som till en början verkar vara ett

tryggt samhälle, men som egentligen är en kokande kittel fylld av mörka hemligheter ...

Nils Hövenmark (1922 - 1995) var en svensk författare till deckare. Han är framför allt känd för att skriva
verklighetsförankrade kriminalromaner med fiktiva inslag.

 

Apoteket Vargen är en klassisk institution i den lilla orten Sundå. Det
är en liten stad där alla känner alla och där inget någonsin händer –

fram tills en kväll i juni. Det hålls en vårfest på för apotekets
anställda. Stämningen är särskilt uppsluppen när det sjungs

specialskrivna sånger kring det trånga middagsbordet. En sång är
särskilt uppskattad – en sång som på ett skämtsamt sätt förutspår att
kvällen kommer att sluta med att en av deras anställda kommer att
bli inlåst i en skrubb. Och mycket riktigt stämmer denna förutspådda
händelse: mannen hittas inlåst i en skrubb. Men han är också död,

mördad. Detta blir upptakten till en mörk saga som blottar
undersidan i det som till en början verkar vara ett tryggt samhälle,
men som egentligen är en kokande kittel fylld av mörka hemligheter

...

Nils Hövenmark (1922 - 1995) var en svensk författare till deckare.
Han är framför allt känd för att skriva verklighetsförankrade

kriminalromaner med fiktiva inslag.
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