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Gule shorts Orla Johansen Hent PDF Peter Robin har et ganske fredsommeligt liv. Han arbejder som
debatredaktør på Morgentiden og er lykkeligt gift med Britta. Da han en dag overværer en ung kvindelig
blaffer i gule shorts blive samlet op af en bil, hvis fører umiskendeligt ligner Robins chef, Vagner Esdahl,
lægger han da heller ikke noget særligt i det. Men da kvinden efterfølgende bliver fundet voldtaget og

myrdet, tager hans liv en uventet drejning, og både Robins og Brittas tilværelse bliver pludselig alt andet end
fredsommelig...

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.

 

Peter Robin har et ganske fredsommeligt liv. Han arbejder som
debatredaktør på Morgentiden og er lykkeligt gift med Britta. Da han
en dag overværer en ung kvindelig blaffer i gule shorts blive samlet
op af en bil, hvis fører umiskendeligt ligner Robins chef, Vagner

Esdahl, lægger han da heller ikke noget særligt i det. Men da kvinden
efterfølgende bliver fundet voldtaget og myrdet, tager hans liv en
uventet drejning, og både Robins og Brittas tilværelse bliver

pludselig alt andet end fredsommelig...

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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