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Ministeren tager imod Orla Johansen Hent PDF Generationerne støder sammen i romanen "Ministeren tager
imod". To personer står over for hinanden på hver sin side af ungdomsoprøret, men bliver pludselig tvunget
til at skulle finde frem til en løsning – nogen mere tvungent end andre. For ungdomsoprøret tager en ny

drejning, da en yderligtgående aktivist beslutter sig for at tage sagen i egen hånd og afpresser
undervisningsministeren med trusler om at skabe en skandale så stor, at den vil ryste regeringen ... 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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tage sagen i egen hånd og afpresser undervisningsministeren med

trusler om at skabe en skandale så stor, at den vil ryste regeringen ...
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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