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Sorgen bär svarta blommor Vic Suneson Hent PDF Den framgångsrike kriminalförfattaren David Nickell
avlider. Han unga änka Else drabbas av växande tvivel om makens förehavanden innan hans död. Varför höll
han sig med en liten skrivarstuga där han arbetade utom synhåll för hustrun? Kan det ha legat något bakom

de Casanova-rykten som fortsatt att florera även efter giftermålet? Och vad finns i de låsta lådorna i
skrivbordet? O.P. Nilsson tar sig an fallet men håller sig i bakgrunden i denna bok. Istället får läsarna återigen

stifta bekantskap med den skäggige assistenten Tomas Gruck från boken Fallet 44:an.

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.
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