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BESKRIVNING
Det är midsommarafton 1940 och Henry Widman vandrar runt på Sundbyholmsåsen utanför Eskilstuna
för att ta några fotografier till en broschyr som Eskilstuna stad har beställt då han upptäcker en bil stå
parkerad vid Sigurdsristningen. Samma bil hittas en halvtimme senare nedkörd i vattnet nedanför slottet.
Den nytillträdde kriminalkommissarien och Henrys barndomskamrat Tage Kroon, påbörjar sitt första fall i
sin gamla hemstad Eskilstuna efter tio år i Stockholm. Det som först verkar vara ett självmord utvecklar
sig till en historia kantad av hemliga dokument som skickas med kurirer, mord och kidnappning. Allt detta
utspelar sig i Eskilstuna under tidigt 1940-tal där andra världskriget hänger som en skugga över
människorna.Apotekarmordet är den första boken i en serie kallad Mälarmord.Handlingen kretsar kring
Henry Widman, egenföretagare i journalistyrket och hans trätobroder kriminalkommissarien Tage "Älgen"
Kroon. Tillsammans löser de brott av skiftande karaktär i Eskilstuna med omnejd under åren 1940 till
1970. Mälarmord är en detektivserie i den gamla stilen med spänning, charm och atmosfär. Här vandrar
läsaren i de gamla kvarteren i Eskilstuna före miljonprogrammets omvälvande vindar. Persongalleriet och
miljöerna iböckerna är färgsprakande och handlingen intrikat.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Mordplatserna - Svenska Mordkartan
Apoteksmordet, 1913 Mordet på Doris Winther-Löfdahl, Nacka, 1910. Missade kejsaren - sköt generalen,
Stockholm, 1909. Eldgaffelsmordet på Jöns Olsson ...

Eskilstuna - Sveriges bästa priser och sortiment
Apotekarmordet av Lundblad, Bengt: Det är midsommarafton 1940 och Henry Widman vandrar runt på
Sundbyholmsåsen utanför Eskilstuna för att ta några fotografier ...

Apotekarmordet
I Väsby kan man stanna till för en fika eller lättare måltid i den gamla apotekarbostaden, Hammarby
apotek, där det för samtiden kända apoteksmordet begicks ...
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