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Det skrevne mord Vic Suneson Hent PDF Da krimiforfatter Louise Bright-Gregersson første gang bliver ringet
op af en mystisk person, der spørger hende "Hvordan går det med at planlægge mordet?", tror hun

umiddelbart, at det er en joke. Men opkaldene bliver flere og flere, og da én af forfatterens mordscener
pludselig bliver til virkelighed, er hun for alvor skræmt. Spørgsmålet er blot, hvem i alverden den uhyggelige

efteraber er?

I Vic Sunesons "Det skrevne ord" kommer kriminalkommissær O.P. Nilsson på en yderst krævende opgave,
da han forsøger at fange en morder, hvis utilregnelighed hele tiden bliver mere og mere tydelig. Når han at
fange vedkommende i tide, inden samtlige mordscener i kriminalromanen er forvandlet til bloddryppende

virkelighed.

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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