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Systrarna Svenssons sybehörsaffär Nils Hövenmark Hent PDF Elin och Agda Svensson är två systrar som
tillsammans driver en sytillbehörsbutik i en liten by i Lappland. Deras tillvaro är lugn och går mest ut på att
driva sin affärsverksamhet med den gedigna noggrannhet som utmärkt deras delade tillvaro för omgivningen.

Men en dag tilldrar sig något mycket oväntat som förändrar hela deras tillvaro från grunden.

Oskar Tvärbrandt är en av Sveriges mest efterlysta och farliga maffialedare. Han kallas även Ättestupan,
eftersom han utan några samvetskval låter sina meningsmotståndare gå ett liknande gruvligt öde tillmötes.
Oskar har slutligen fått upp spåret på skojaren Gulleponken, en kemiingenjör som har oavslutade affärer med
maffiabossen. Gulleponken har nu varit på flykt ett bra tag, men när han kommer till den lilla bygden och får
syn på Elin Svensson bestämmer han sig för att stanna. Han måste vinna den vackra Elins hjärta, även om
detta visar sig dra in systrarna i en livsfarliga kamp mot klockan. För Oskar Tvärbrandt närmar sig - och han

ser rött ...

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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