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Mistænkt Mogens Linck Hent PDF Forlaget skriver: Mystiske begivenheder begynder at udfolde sig i de små
franske gader, hvor Chardonnet-parret lever. De har for så vidt intet med det at gøre, men da Francois

Chardonnet pludselig bliver mistænkt for mordet på André Pineau, bliver deres verden vendt på hovedet.
Drastiske midler må tages i brug for at finde frem til den sande morder. For Fru Chardonnet kan under ingen

omstændigheder tro, at der kan være en morder gemt i hendes mand ...

Mogens Linck (1912-1988) var en dansk journalist og forfatter, som skrev inden for mange forskellige genrer.
I løbet af sit forfatterskab nåede Linck blandt andet at skrive både skuespil, hørespil og romaner. Mogens
Linck fik sin litterære debut med sin psykologiske krimiroman "Pelshuen" i 1934. Linck siges at være en af
de første danske forfattere til at introducere den psykologiske krimi til det danske marked, og han modtog

igennem sit forfatterskab mange hædre, særligt i form af legater, for sit arbejde.
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