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Manden der var mere end nysgerrig Erik N\u00f8rgaard Hent PDF I løbet af bare to dage bliver der vendt op
og ned på kriminalreporter Ulrik Ross‘ liv. Han bliver opsøgt af en sovjetisk efterretningsmand, som beder
om hans hjælp. Dagen efter opfordres han af en ven fra politiet til at besøge den prostituerede Esther i

fængslet. Umiddelbart skulle man ikke tro, at de to hændelser har noget med hinanden at gøre, men Ulrik
Ross‘ nysgerrighed får ham til at følge begge op på begge sager. Sporene fører dybt ned i den københavnske
underverden, og før han ved af det, er han ude, hvor han ikke kan bunde ... Den danske journalist og forfatter
Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt flere

priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende journalistik, der stillede skarpt på
vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik Nørgaard over 50 bøger inden for

genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.
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