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Hvem af de syv? Vic Suneson Hent PDF Da en mand findes myrdet på en læsesal på et bibliotek, bliver
overbetjent O.P. Nilsson fra Stockholms kriminalpoliti øjeblikkeligt involveret - ikke blot professionelt men

også personligt. Det viser sig nemlig, at offeret er en gammel skolekammeret, og efterhånden som
efterforskningen skrider frem, bliver det klart, at morderen formentlig skal findes blandt syv gamle skole

kammerater.

I "Hvem af de syv" af Vic Suneson kommer overbetjent O.P. Nillson på en svær opgave, da han skal sørge for
at holde en professionel distance til en sag, der går meget tæt på.

Vic Suneson er pseudonym for Sune Viktor Lundquist (1911-1975), der var en svensk kriminalforfatter.
Forfatteren debuterede under sit rigtige navn i 1943 og under sit sidenhen berømte pseudonym i 1946. Vic

Suneson blev særlig kendt for sine kriminalromaner om politimændene O.P. Nilsson og Myhrman.

I 1975 modtog han Grand Master-diplomet for sit forfatterskab.
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rigtige navn i 1943 og under sit sidenhen berømte pseudonym i 1946.

Vic Suneson blev særlig kendt for sine kriminalromaner om
politimændene O.P. Nilsson og Myhrman.

I 1975 modtog han Grand Master-diplomet for sit forfatterskab.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hvem af de syv?&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


