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Fløjtede før han dræbte Niels Brinch Hent PDF Fremtiden så lys ud for den tilflyttende Naum Conevski, der
netop var kommet til Danmark med sin forlovede. Begge fik hurtigt arbejde og blev gift. I 1971 fik de deres
første barn, nogle år senere deres andet barn, og lykken syntes ikke at have nogen ende. Lige indtil Conevski

i første omgang blev anklaget for voldtægt og indbrud ... og senere for et brutalt dobbeltmord.

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.
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