
Uddagänget
Hent bøger PDF

Vic Suneson

Uddagänget Vic Suneson Hent PDF Det finns en samling herrar i Birkastan i Stockholm som lever lite vid
sidan av alla andra. De är ensamma och försörjer sig på ströjobb. De kallas för Uddagänget. När gänget
drabbas av död och elände svetsas de samman än mer. Här finns Tjocken, före detta mästerkock, numera

diskare. Släggan, som en gång vunnit finnkampen. Och ledaren Kletas, som arbetar som affischklistrare. En
gång i tiden var han kriminalreporter, något som kan vara till hjälp när en mördare går lös.

Kriminalkommisarie O.P. Nilsson och hans team gör allt i deras makt för att stoppa dödandet.

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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Kriminalkommisarie O.P. Nilsson och hans team gör allt i deras makt
för att stoppa dödandet.

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
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