
O.P. Nilssons eget fall
Hent bøger PDF

Vic Suneson

O.P. Nilssons eget fall Vic Suneson Hent PDF Den fruktade kriminalkommissarien O.P. Nilsson råkar ut för en
personlig tragedi då hans fru blir ihjälkörd av en smitare. O.P. bestämmer sig för att sätta in alla resurser i

jakten på smitaren. Samtidigt inträffar ett mord som har kopplingar till O.P Nilsson. Offrets sista
telefonsamtal går nämligen till honom ... Den kvinna som grips och förhörs för brotten dör under mystiska

omständigheter dagen efter. En dubbelgåta att lösa för O.P. Nilsson och hans team.

"Det är en oerhört rak, mycket lättläst deckare med bra intrig."
– Helsingborgs Dagblad

"Bättre än så här har han aldrig skrivit, trots att han varit en av Sveriges bästa deckarförfattare i decennier."
– GT

Vic Suneson, pseudonym för Sune Viktor Lundquist, föddes den 11 november 1911 i Stockholm och dog den
5 september 1975 i Sundbyberg. Suneson var en svensk kriminalförfattare som skrev om polismännen O.P.
Nilsson och Kjell Myhrman. Hans böcker var ofta pusseldeckare eller handlade om polisarbete. Han skrev

även två ungdomsdeckare under sin livstid.

 

Den fruktade kriminalkommissarien O.P. Nilsson råkar ut för en
personlig tragedi då hans fru blir ihjälkörd av en smitare. O.P.
bestämmer sig för att sätta in alla resurser i jakten på smitaren.
Samtidigt inträffar ett mord som har kopplingar till O.P Nilsson.
Offrets sista telefonsamtal går nämligen till honom ... Den kvinna

som grips och förhörs för brotten dör under mystiska omständigheter
dagen efter. En dubbelgåta att lösa för O.P. Nilsson och hans team.

"Det är en oerhört rak, mycket lättläst deckare med bra intrig."
– Helsingborgs Dagblad

"Bättre än så här har han aldrig skrivit, trots att han varit en av
Sveriges bästa deckarförfattare i decennier."

– GT

Vic Suneson, pseudonym för Sune Viktor Lundquist, föddes den 11
november 1911 i Stockholm och dog den 5 september 1975 i

Sundbyberg. Suneson var en svensk kriminalförfattare som skrev om
polismännen O.P. Nilsson och Kjell Myhrman. Hans böcker var ofta
pusseldeckare eller handlade om polisarbete. Han skrev även två

ungdomsdeckare under sin livstid.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=O.P. Nilssons eget fall&s=dkbooks

