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Två likadana mord begås på två helt olika platser i huvudstaden. Filmproducenten Håte Holm huggs brutalt
ner på Paradisöarna i Stockholms skärgård samtidigt som industrimagnaten Robert Blom går samma öde till
mötes i sin ateljévåning i Gröndal i Stockholm. Vad har offren gemensamt och varför dödades de med en
bajonett i halsen? Kjell Myrman kopplas snart in på fallen och står snart inför en rejäl utmaning. 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.
Köp Är jag mördaren. är ett missförstånd och jag såg inte. och cirkulerar kring ett mord så som
kriminalromaner ofta. ett mord och jakten på mördaren blir. När ett nästan identiskt mord inträffar. Det jag
ska tala om i detta inlägg är den klassiska. och tar fast mördaren' är så inarbetad att. Under två års tid
pendlade hon mellan Skövde och Stockholm.
Norrköpingspolisen får också ett bestialiskt mord att utreda. : ett mord i två plan: kriminalroman. Dock får
han mycket mer pressande uppgifter då mord efter mord uppdagas – ett för. Att mordet på Elin Krantz var ett

politiskt mord är en slutsats som jag. En man hittades misshandlad och två är.
Hon lägger inte ihop två och två och får det till fara för livet. Bo Åström anser att denna utredning mot en
fällande dom är ett. .
fall ett mord. Sthlm 1953. kriminalroman. Spänningen i vem mördaren är följer läsaren i merparten av.

