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Nusserne Orla Johansen Hent PDF Det er nytteløst at diskutere lov og orden i dette land, påstår dr. jur. og
med. Andreas Hedning i en TV-debat. Han illustrerer det ved at oplyse, at han f.eks. selv, ganske legalt, har

aflivet en arvetante, uden at vor elendige lovgivning har givet samfundet mulighed for at gøre ansvar
gældende ... Og for øvrigt har han tusind af sådanne metoder på lager. Lovgivningen vrimler med smuthuller!
Udtalelserne vækker stor opstandelse. Andreas Hedning bliver en sensation og flere og flere finder vejen op

til hans kontor for at købe "metoder" á 11.000 kr. pr. stk. Ministeriet vakler, og den vakse advokats
Frelserparti bæres på en bølge af utilfredse vælgere ind i Folketinget med et betragteligt antal mandater ...

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.

 

Det er nytteløst at diskutere lov og orden i dette land, påstår dr. jur.
og med. Andreas Hedning i en TV-debat. Han illustrerer det ved at
oplyse, at han f.eks. selv, ganske legalt, har aflivet en arvetante, uden
at vor elendige lovgivning har givet samfundet mulighed for at gøre
ansvar gældende ... Og for øvrigt har han tusind af sådanne metoder
på lager. Lovgivningen vrimler med smuthuller! Udtalelserne vækker
stor opstandelse. Andreas Hedning bliver en sensation og flere og
flere finder vejen op til hans kontor for at købe "metoder" á 11.000
kr. pr. stk. Ministeriet vakler, og den vakse advokats Frelserparti
bæres på en bølge af utilfredse vælgere ind i Folketinget med et

betragteligt antal mandater ...

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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