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Projekt B Orla Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Antikvitetshandleren Herbert Miller kommer tidligere
end ventet hjem fra en udlandsrejse og opdager sit værste mareridt: Hans kone er ham utro. I stedet for at

konfrontere hende begynder Miller at lægge det, han kalder Projekt B. En plan om hævn, men ikke blot hævn
– han vil udføre den strengeste tænkelige straf og begynder derfor at studere konens elsker ned til mindst

detalje, så Miller selv kan overtage hans rolle, når tiden er inde.

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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