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Akutklokken Karin Brunk Holmqvist Hent PDF Forlaget skriver: Svensk feel-good, der får dig til at klukke af
grin. Forfatteren til Potensgiverne er tilbage med en varm og humoristisk skildring af hverdagen i en lille
svensk landsby og af, hvad der kan ske, når spørgsmål om penge og klasse kommer mellem folk.At have

tilstrækkeligt er en lykke, at have mere end tilstrækkeligt er en ulykke.Det er et ordsprog, som søstrene Julia
og Elsa Nilsson kan skrive under på. De to ældre kvinder lever et beskedent liv i et lille hus uden for

landsbyen Smedstorp, og da de en dag bliver kontaktet af en advokat fra Ystad, som fortæller dem, at de har
arvet efter deres kusine Ulla, vender det op og ned på deres ellers rolige tilværelse.Søstrene har ikke set Ulla,

siden de var børn, men det viser sig, at hun var en velhavende kvinde og både har efterladt dem hus og
bil. Julia og Elsa, der foretrækker det simple liv, beslutter sig for at holde nyheden om arven hemmelig, indtil

de har fundet ud af, hvad de skal stille op. Det er dog ikke helt nemt, og det bliver ikke bedre, da Ullas
tidligere partner Ove, der har øjnet en god mulighed for at arve, dukker op og gør krav på hendes samling af
æggebægre.Heldigvis har søstrene en akutklokke hængende uden for deres dør. Når de ringer med den,

kommer naboen Ragnar til undsætning – og det bliver nødvendigt, når snakken begynder at gå i den lille by.

 

Forlaget skriver: Svensk feel-good, der får dig til at klukke af grin.
Forfatteren til Potensgiverne er tilbage med en varm og humoristisk
skildring af hverdagen i en lille svensk landsby og af, hvad der kan
ske, når spørgsmål om penge og klasse kommer mellem folk.At have

tilstrækkeligt er en lykke, at have mere end tilstrækkeligt er en
ulykke.Det er et ordsprog, som søstrene Julia og Elsa Nilsson kan
skrive under på. De to ældre kvinder lever et beskedent liv i et lille
hus uden for landsbyen Smedstorp, og da de en dag bliver kontaktet
af en advokat fra Ystad, som fortæller dem, at de har arvet efter
deres kusine Ulla, vender det op og ned på deres ellers rolige

tilværelse.Søstrene har ikke set Ulla, siden de var børn, men det viser
sig, at hun var en velhavende kvinde og både har efterladt dem hus
og bil. Julia og Elsa, der foretrækker det simple liv, beslutter sig for
at holde nyheden om arven hemmelig, indtil de har fundet ud af,
hvad de skal stille op. Det er dog ikke helt nemt, og det bliver ikke
bedre, da Ullas tidligere partner Ove, der har øjnet en god mulighed

for at arve, dukker op og gør krav på hendes samling af
æggebægre.Heldigvis har søstrene en akutklokke hængende uden for

deres dør. Når de ringer med den, kommer naboen Ragnar til
undsætning – og det bliver nødvendigt, når snakken begynder at gå i

den lille by.
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