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Sæsonens mord Orla Johansen Hent PDF Midt i badesæsonen findes en 16-årig pige myrdet i klitterne ved
Lindkøbing. Efter at have brugt tid på at tilbageholde en tysk turist, som viser sig at have et vandtæt alibi,
tilkaldes makkerparret Brecht og Olsen. De finder hurtigt ud af, at mordet ikke er enestående, men at det

tværtimod er det tredje i rækken af mord, der tilsyneladende er begået af den samme morder. Brecht og Olsen
må nu gøre alt, hvad der står i deres magt for at forhindre, at morderen 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.

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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