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De fem nøgler Orla Johansen Hent PDF Fem opfindere har skabt en opfindelse, der er så epokegørende, at
den, som kommer i besiddelse af opfindelsen, vil kunne erobre verdensherredømmet! Derfor beslutter de fem
mænd at gemme opfindelsen bag enhver tænkelig sikkerhedsforanstaltning. Dette indebærer blandt andet fem
nøgler, én til hver opfinder. Men en efter en begynder opfinderne at blive myrdet, og nøglerne forsvinder –

indtil der kun er én opfinder og én nøgle tilbage.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske journalist og forfatter Orla Johansen (1912-1998) skrev primært inden for 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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Den danske journalist og forfatter Orla Johansen (1912-1998) skrev
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