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Død på en varm onsdag Erik Nørgaard Hent PDF Journalisten Ulrik Ross samler en række storrygere til et
eksperiment på en ødegård i Sverige. Sammen skal de klare sig gennem en hel røgfri uge. Men noget går helt
galt. En af deltagerne bliver fundet død af et skudsår i brystet på bunden af en skovsø. Morderen må være en
af de andre deltagere, men hvem? Sagen viser sig at være langt mere omfattende end først forventet, og inden

længe kan Ulrik Ross trække tråde til den københavnske underverden, kvindebevægelsen,
efterretningstjenesten og meget mere...

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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