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En duft af mord Orla Johansen Hent PDF En pensioneret overlæge har gjort det til sin nye gerning at skrive
krimiromaner, og han holder gladeligt foredrag om netop motivet i disse morderiske gerninger. Under

sæsonens sidste foredrag fortæller han lidt om det motivløse mord, og en lokal psykiater undrer sig over, om
dette mon kunne inspirere en virkelig morder? Kort tid efter bliver to mennesker knivdræbt, og psykiateren
retter nu sit spørgsmål mod makkerparret Brecht og Olsen, der er blevet tilkaldt for at løse denne affære - men

før nogen kan nå at gøre noget, finder endnu et mord sted ...

Orla Johansen skrev adskillige krimier, men var særligt kendt for sin romanserie om makkerparret Brecht og
Olsen, der sammen opklarer forbrydelser af enhver art.

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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