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Döden kastar långa skuggor Vic Suneson Hent PDF O.P. Nilsson står inför ett dilemma. Hans chef och gode
vän, Kjell Myrman, har drabbats av överansträngning och rest till fjällen för att vila upp sig. Plötsligt en dag

får O.P. reda på att en död kvinna hittats i Myrmans rum. Hon visar sig vara gift med en inflytelserik
industriman på orten. Myrman själv minns knappt någonting av kvällen. Vad är det som har hänt egentligen?

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.

"Av Sunesons bästa märke."

– Aftonbladet

"En verkligt kvalificerad historia."

– Dagens Nyheter
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