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Hon såg sig dö Vic Suneson Hent PDF Livet är ett stort kaos för Ulla Karenius. Hon har flyttat till Stockholm
och bytt identitet. Den gamla Ulla Karenius är officiellt död och numera heter hon Inga Serlander. Men
plötsligt får hon reda på att den riktiga Inga Serlander är död – mördad. Nu är Ulla ensam utan identitet i

huvudstaden. Hennes enda vän hon kan lita på, Kurt, har råkat ut för en bilolycka och ligger svårt skadad på
sjukhus. Vad ska hon ta sig till? Och är Kurt verkligen att lita på?

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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