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Fallet Susan Thomas Nilsson Dansk Hent PDF Susan är 17 år och upprorisk. Hon vill inte plugga och inte
vara hemma. Så fort hon får chansen lämnar hon hemmet för att träffa kompisar. Men en kväll kommer hon
inte hem. Nästa dag kontaktar hennes oroliga föräldrar först alla Susans kompisar och till sist polisen. Men

inget vet var hon håller hus …

Polisen inleder förhör med Susans bekanta och så småningom får de reda på att Susan blivit ovän med sin
kompis Monica och stannat kvar ensam på klubben Stadt. Där har hon träffat en äldre man …

Fyra dagar efter hennes försvinnande hittas Susan död i en klippskreva nära hemmet.

Thomas Nilsson Dansk är pseudonym för Thea Oljelund (1921-2012). Oljelund var en svensk författare och
journalist som skrev ett stort antal ungdomsböcker och hästböcker. Hon arbetade även som reporter på Året

Runt under stora delar av sitt liv.

 

Susan är 17 år och upprorisk. Hon vill inte plugga och inte vara
hemma. Så fort hon får chansen lämnar hon hemmet för att träffa
kompisar. Men en kväll kommer hon inte hem. Nästa dag kontaktar
hennes oroliga föräldrar först alla Susans kompisar och till sist

polisen. Men inget vet var hon håller hus …

Polisen inleder förhör med Susans bekanta och så småningom får de
reda på att Susan blivit ovän med sin kompis Monica och stannat
kvar ensam på klubben Stadt. Där har hon träffat en äldre man …

Fyra dagar efter hennes försvinnande hittas Susan död i en
klippskreva nära hemmet.

Thomas Nilsson Dansk är pseudonym för Thea Oljelund (1921-
2012). Oljelund var en svensk författare och journalist som skrev ett
stort antal ungdomsböcker och hästböcker. Hon arbetade även som

reporter på Året Runt under stora delar av sitt liv.
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