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Skyggen Orla Johansen Hent PDF "Skyggen" er avisernes navn på den sexforbryder, som hærger en lille
provinsby. Det lokale politikorps har sat alt ind på at fange den uhyggelige forbryder, men den store mængde
opklarings- og efterforskningsarbejde leder dem ikke videre. Først da en civil borger tilbyder sin hjælp bliver
politiet ledt på rette spor. Men borgeren er ikke kun drevet af et ønske om at hjælpe politiet. Han har sin helt

egen agenda. "Skyggen" er nemlig den selv samme person, som voldtog og myrdede hans kone ...

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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