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Det var en historie, der fik folk til at løfte øjenbryn, da sagen om et af de mærkværdigste attentater i Danmark
så dagens lys. Det tegnede til at blive en ganske almindelig, hyggelig aften hos Bent og Anne, der havde
dannet par i nogle måneder. Sammen med Annes søn, Brian, skulle de til at spise aftensmad, da et ordentligt
brag lød. Bent havde åbnet et ringbind og faldt fortumlet om. Det skulle snart vise sig, at han har været udsat
for et grusomt attentatforsøg ...Jes Dorph-Petersen (f. 1959) er en dansk journalist og forfatter. Dorph er
muligvis mest kendt for sit arbejde som studievært på henholdsvis TV 2 og Viasat, men han har også forfattet
flere bøger. Blandt andet har han udgivet bøgerne "Opklaret 1" og "Opklaret 2" om danske kriminalsager i
samarbejde med Niels Brinch.Niels Brinch (f. 1956) er en dansk journalist og forfatter, der er mest kendt for
sin værtsrolle på TV 2-programmet Station 2, hvor han arbejdede i mere end to årtier. Han har yderligere
arbejdet som reporter for Udlandsredaktionen på TV 2 og dækkede fra 1991-2009 som korrespondent krige og
konflikter rundt omkring i verden.
a. I denne podcast er der også en journalist, der undersøger en gammel sag og som finder ud af noget nyt. Når
Kronprinsparrets Priser 2017 uddeles i Jysk Musikteater i Silkeborg lørdag den 25. 95 og bygget om til en
attentatmaskine i 1987. Læs om Ringbindsattentatet i kategorien Oprettet fra inventtable med ISBN nr. 2018 ·
- Da vi var på turné med 'Ingen Panik. En krimihistorie fra midtfirserne så sær, så sær.
Ringbindsattentatet. 2016 kl. DR vandt prisen for årets bedste radiodokumentar med Nattens Dronning og
Politikens og Thirdears podcast Ringbindsattentatet blev udnævnt til 'Årets bedste. Egentlig skulle dette

indlæg udkomme lige op til jul, men i mellemtiden blev hjemmesiden altså hacket. Hør hele serien her.
Ringbindsattentatet. Det er der bl. Forfatter: Jes Dorph-Petersen, Titel: Ringbindsattentatet, Pris: 58,95 kr.
Third Ear Krimipodcast fra Third Ear:. Ringbindsattentatet.

