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Myrdekrans Orla Johansen Hent PDF En morgen finder en tilfældig forbipasserende liget af en mand flydende
i en å. Liget er helt afklædt med undtagelse af en krans af papirblomster, der sidder om hans hals. Ofret er
dræbt ved et pistolskud, men ud over det, har politiet svært ved at finde nogen kendetegn. Derfor bliver

kriminalassistent Simon Jorck tilkaldt for at opklare den besynderlige forbrydelse, der hurtigt udvikler sig til
et hæsblæsende drama.

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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