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Q Henrik Qvortrup Hent PDF Efter i årevis at have været kendt som dansk journalistiks skarpretter, fik Henrik
Qvortrup selv kærligheden at føle, da Se og Hør-sagen brød ud i foråret 2014.

Forud var gået en karriere, der har været mere farverig end de flestes: fra diverse dagblades politiske
redaktioner, over årene som spindoktor for Anders Fogh Rasmussen, til den varme stol som chefredaktør på

Se og Hør og senest som respekteret kommentator på TV 2.

Q er en frontberetning fra 25 år i journalistik og politik med Danmarks nok mest kontroversielle mediemand
som fortæller – fra hans første, begejstrede møde med den politiske journalistik til sladderbladsjobbet, der

med års forsinkelse væltede læsset. Persongalleriet spænder fra Anders Fogh Rasmussen til Casper
Christensen; vi er med under Tamilsagen og Se og Hørs Mis s Solskin-konkurrence.

Der er op- og nedture, ven- og fjendskaber. Og der bliver ikke lagt fingre imellem, hverken hvad angår egne
fejl og forkerte valg – eller andres.

"Hvis man interesserer sig for krydsfeltet mellem medier og politik, vil man føle sig svært underholdt. Det er
mange sider, men de er skrevet med dandyens velunderspillede humor og pressemandens knivskarpe evne til

at snitte en fortælling og uddele velsmurte håndmadder til alle de mennesker, han ikke bryder sig om."
- 4 hjerter, Politiken

"Hele beretningen er skrevet med et betydeligt overskud. Qvortrup er en levende skribent, intelligent, kvik,
ofte morsom, og der er noget at komme efter for dem, som godt kan lide at se andre udleveret."

- 4 stjerner, Berlingske
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