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Journalist-pigen Ole Blegel Hent PDF Forlaget skriver: Københavnerpigen Merete Berner kommer sammen
med Kristian Crone til provinsbyen Hornstrup, hvor han skal tiltræde stillingen som chefredaktør for byens
hensovende dagblad, og hun skal være reporter. Begge går ind for den hårde linje. Sker der ikke noget, må

man sørge for, at det sker!

De er heldige. En ældre dame bliver dræbt, og politiet kan ikke fange morderen. Der er virkelig noget at
skrive om, og Merete ruller sig ud – hun vil fange morderen. Hendes foretagende viser sig at være farligt.

Men da det ser sortest ud, iler hendes kollega, Simon Lind, hende til hjælp ...

Ole Blegel (1922-1985) var svensk oversætter, skuespiller og forfatter af særligt populærlitteratur og
føljetonfiktion, der udkom i magasiner både i Sverige og Danmark, bl.a. i serien Familie Journalens

Succesromaner."Familie Journalens Romansucceser" er en serie kærlighedsromaner, der tidligere er blevet
publiceret som føljetoner i avisen Allers, Hendes, Hemmets Journal, Saxons og Svensk Dameblad.

 

Forlaget skriver: Københavnerpigen Merete Berner kommer sammen
med Kristian Crone til provinsbyen Hornstrup, hvor han skal tiltræde
stillingen som chefredaktør for byens hensovende dagblad, og hun
skal være reporter. Begge går ind for den hårde linje. Sker der ikke

noget, må man sørge for, at det sker!

De er heldige. En ældre dame bliver dræbt, og politiet kan ikke fange
morderen. Der er virkelig noget at skrive om, og Merete ruller sig ud

– hun vil fange morderen. Hendes foretagende viser sig at være
farligt. Men da det ser sortest ud, iler hendes kollega, Simon Lind,

hende til hjælp ...

Ole Blegel (1922-1985) var svensk oversætter, skuespiller og
forfatter af særligt populærlitteratur og føljetonfiktion, der udkom i

magasiner både i Sverige og Danmark, bl.a. i serien Familie
Journalens Succesromaner."Familie Journalens Romansucceser" er
en serie kærlighedsromaner, der tidligere er blevet publiceret som
føljetoner i avisen Allers, Hendes, Hemmets Journal, Saxons og

Svensk Dameblad.
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