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Mord på menuen Vic Suneson Hent PDF Otte madglade mandfolk spiser middag sammen en gang om

måneden, hvor de æder til de revner. Flere i madklubben har dog en lettere broget fortid som kriminelle, så da
én i gruppen findes myrdet, rettes mistanken straks mod de restende syv. Spørgsmålet er blot, hvem af dem
har sat mord på menuen? I "Mord på menuen" er kriminalkommissær hos Stockholms politi O.P. Nilsson
kommet på en vanskelig opgave, for hvis der er nogen, der nægter at samarbejde med politiet, så er det

kriminelle, og det gælder også selv om det drejer sig om opklaring af mordet på en kammerat. Vic Suneson er
pseudonym for Sune Viktor Lundquist (1911-1975), der var en svensk kriminalforfatter. Forfatteren

debuterede under sit rigtige navn i 1943 og sidenhen under sit 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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