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Syndernes forladelse Erik Nørgaard Hent PDF Forlaget skriver: På vej til Randers bliver journalist Ulrik og
pressefotograf Lisbeth standset ved en politiafspærring. Politiet er på jagt efter to tyske terrorister, som

angiveligt er på vej op gennem Jylland. Da Ulrik og Lisbeth når til Randers, glider sagen om terroristerne i
baggrunden, da Ulrik bliver optaget af nævningesag, der netop er i gang. En mand er tiltalt for at have
misbrugt og dræbt en niårig pige, men Ulrik er som den eneste i tvivl om mandens skyld. Efterhånden

begynder han endda at ane en forbindelse mellem de to tyske terrorister og den myrdede pige.

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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