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Frihed på livstid Orla Johansen Hent PDF På en villavej i en mindre by bliver en mand skudt og dræbt.
Mordet ligner en henrettelse med lighedspunkter fra en tidligere sag end en tilfældig forbrydelse.

Kriminalassistent Simon Jorck bliver sat på sagen. Hurtigt viser det sig, at de to myrdede er tidligere
anklagede for blandt andet voldtægt, mishandling og drab, men at de begge blev frikendt – sandsynligvis på
grund af deres berømte forsvarsadvokat. Jorck mistænker med det samme, at der er noget større i vente, og

han sætter straks ind på at stoppe morderen, før denne kan nå at slå 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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Orla Johansen (1912-1998) var en dansk journalist og forfatter, der
primært arbejdede med krimigenren; både i sin journalistik og sit
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Johansen fik sin litterære debut med krimien "Tusindfryd" (1970),
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