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Justitsmordet Orla Johansen Hent PDF Forlaget skriver: En justitsminister findes myrdet kort efter, at han er
taget på ferie i sit sommerhus. Derfor indkaldes rigspolitichefens rejsehold til at opklare sagen så hurtigt som
muligt. Makkerparret Brecht og Olsen bliver sat på sagen. I sommerhusområdet venter dem en noget broget

skare af personligheder, som måske har haft noget med sagen at gøre, eller som måske kan lede de to
politimænd på sporet af morderen ...

Orla Johansen (1912-1998) var en dansk journalist og forfatter, der primært arbejdede med krimigenren; både
i sin journalistik og sit forfatterskab. Johansen udgav mere end et dusin skønlitterære værker, og var blandt
andet meget kendt for sin krimiserie med karaktererne Brecht og Olsen som hovedrolleindehavere. Orla

Johansen fik sin litterære debut med krimien "Tusindfryd" (1970), som samtidig var det første bind i serien
om Brecht og Olsen. Johansen skrev desuden flere af sine værker under pseudonymerne Leslie Clyde, Ronald

Terry og Sigurd Johnsen. I 1974 modtog Johansen Poe-Klubbens Pris for "Mordet fanger".
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dem en noget broget skare af personligheder, som måske har haft

noget med sagen at gøre, eller som måske kan lede de to politimænd
på sporet af morderen ...

Orla Johansen (1912-1998) var en dansk journalist og forfatter, der
primært arbejdede med krimigenren; både i sin journalistik og sit
forfatterskab. Johansen udgav mere end et dusin skønlitterære
værker, og var blandt andet meget kendt for sin krimiserie med
karaktererne Brecht og Olsen som hovedrolleindehavere. Orla

Johansen fik sin litterære debut med krimien "Tusindfryd" (1970),
som samtidig var det første bind i serien om Brecht og Olsen.

Johansen skrev desuden flere af sine værker under pseudonymerne
Leslie Clyde, Ronald Terry og Sigurd Johnsen. I 1974 modtog

Johansen Poe-Klubbens Pris for "Mordet fanger".
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