
Stikkeren
Hent bøger PDF

Orla Johansen

Stikkeren Orla Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Tydeligt inspireret af 'Bombemanden fra Gladsaxe' har
Orla Johansen skrevet en krimi om en forbryder, som begår den ene samvittighedsløse handling efter den

anden. Han lader sig tilsyneladende ikke genere af de mange liv, som bliver påvirket. Politiet er på bar bund
og er nødt til at tage alle midler i brug for at undgå, at forbryderen slår til igen ...

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.
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