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Ringlinjen Nils Hövenmark Hent PDF Alfred Abraham Andersson, även kallad Ringlinjen, är en kufisk figur
i den lilla staden Svartsele. Det är en person som alla skrattar åt och som inte lyckats särskilt väl i livet. Han
bor i en radhuslänga och försöker hålla sig på sin kant. Allt hade också kunnat vara bra om det inte hade varit
för att hans granne Hartvig gjorde livet surt för honom. Deras bråk har eskalerat över tid och det har gått så
långt att Ringlinjen uttryckligen mordhotat Hartvig. Det är också därför han är den första polisen söker upp
när Hartvig en dag hittas mördad. Men snart blir det klart att mordet är mycket mer invecklat än vad det

framstår, och att Ringlinjen kanske sitter inne med lösningen ...

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

 

Alfred Abraham Andersson, även kallad Ringlinjen, är en kufisk
figur i den lilla staden Svartsele. Det är en person som alla skrattar åt
och som inte lyckats särskilt väl i livet. Han bor i en radhuslänga och
försöker hålla sig på sin kant. Allt hade också kunnat vara bra om det

inte hade varit för att hans granne Hartvig gjorde livet surt för
honom. Deras bråk har eskalerat över tid och det har gått så långt att
Ringlinjen uttryckligen mordhotat Hartvig. Det är också därför han
är den första polisen söker upp när Hartvig en dag hittas mördad.
Men snart blir det klart att mordet är mycket mer invecklat än vad
det framstår, och att Ringlinjen kanske sitter inne med lösningen ...

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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