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Ægte rødt Orla Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Brecht er netop vendt tilbage fra sin sommerferie og er
mere end klar til at gå i gang med nye sager. Da han får en sag om mordet på en ung rødhåret kvinde, bliver
han dog noget skuffet. Der lader ikke til at være noget usædvanligt ved denne sag, men da Brecht alligevel
dykker ned i byens historie, finder han ud af, at en kvinde – også med rødt hår – er blevet myrdet samme sted
året forinden. Det bliver starten på jagten efter en morder med nogle ganske særlige motiver, og det går op for

Brecht, at sagen alligevel ikke er ren rutine ...

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.Orla Johansen skrev adskillige krimier, men var særligt kendt for sin romanserie om

makkerparret Brecht og Olsen, der sammen opklarer forbrydelser af enhver art.
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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.Orla Johansen skrev
adskillige krimier, men var særligt kendt for sin romanserie om

makkerparret Brecht og Olsen, der sammen opklarer forbrydelser af
enhver art.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Ægte rødt&s=dkbooks

