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Fäll inga tårar Vic Suneson Hent PDF Den avdankade författaren Stefan Marck skijer sig från sin fru Carina
och börjar istället uppvakta hennes väninna Vivianne. Men hon är inte lika förtjust i Stefan och efter en blöt
natt slår han ihjäl henne och lägger henne i badkaret. Han försöker städa upp efter sig men tappar en ring i

trapphuset. Kjell Myhrman kopplas in på fallet och snart nystas både en mordutredning och en
narkotikahärva upp.

"Fäll inga tårar är så bra att man häpnar … kanske den bästa deckare som har skrivits på svenska."

– Stockholms-Tidningen

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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