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En död i kvarten Nils Hövenmark Hent PDF Varje kvart sänds nyheterna från en liten radiostation i Sundå.
Det har det gjort så länge alla kan minnas. Och i spetsen har vi den beryktade radioreportern tillika

programmets redaktör Jonas Lagerström. Saker och ting ställs på sin spets när han plötsligt faller ned död mitt
under en sändning. För att upprätthålla lugnet försöker några panikslagna anställda släta över det hela genom
att göra färdigt sändningen, men nyheten kommer snart ut. Det spekuleras kring självmord – att pressen från

ett reportage Jonas gjort några månader tidigare kring en livsfarlig giftblomma blivit för stor. Men
poliskommissarien Vilhelm Lundberg har andra tankar kring det hela. Någon har velat tysta den berömda

rösten för all framtid ...

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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