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Er jeg morderen? Vic Suneson Hent PDF Forlaget skriver: Et mord bliver begået i den svenske skærgård på en
rig fabrikant. Et manuskript dukker op, og handlingen lægger sig uhyggeligt tæt op ad de drabelige

begivenheder. Er der en sammenhæng mellem manuskriptet og mordet eller er det et tilfælde?

I "Er jeg moderen?" af Vic Suenson er overbetjent O.P. Nillson fra Stockholms kriminalpoliti og hans
cigaretrygende og kvikke assistent Kjell Myrman sat på en svær opgave, hvor sporene er få, de mistænkte

tavse, og hvor et nøje blik for selv den mindste deltalje viser sig at være nødvendig i en verden af glamour og
skinnende overflader.

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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