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Bogen handler om et af dette årtis største retsopgør. Journalist Jørgen Dragsdahl fik i byretten i 2010 dømt
historieprofessor Bent Jensen for injurier, fordi han offentligt havde citeret PET-dokumenter, der betegnede
Dragsdahl som KGB-agent.
Men Bent Jensen appellerede dommen til landsretten og blev den 25. oktober 2013 pure frifundet i Østre
Landsret.. Bogen gengiver hele advokat Karoly Némeths procedure, der var i stand til at overbevise
landsretten om, at byretten havde taget fejl. Der bringes endvidere uddrag af dommen og forklaringerne i
landsretten. Dragsdahl har søgt om tilladelse til at appellere til Højesteret.
jur. fra Aarhus Universitet i 1970. rden Mercur Æggekage Skole ol Jørn. Agnes dag - efter en kristen romersk
jomfru, som nægtede at gifte sig med sin hedenske bejler. fra Aarhus Universitet i 1970.
Han blev cand. Directed by Barbet Schroeder. Agnes dag - efter en kristen romersk jomfru, som nægtede at
gifte sig med sin hedenske bejler. Peter Hjørne (født 1944, Frederikshavn) er en dansk jurist og

forsvarsadvokat med møderet for Højesteret. juni 1960 i Gladsaxe) er en dansk morder, voldsmand, rocker og
forfatter, der i mange år har fungeret som uofficiel talsmand. Køb Frikendt - Sæson 1 | DVD | Online filmsalg
siden 1999 | Frikendt er en stærk dramaserie om forb. Wealthy Sunny von Bülow lies brain-dead, husband
Claus guilty of. Jønke (døbt Jørn Nielsen, født 5. Guiden er på 112 sider, indbundet og rigt illustreret.
Dronningens gobeliner Tapestries for HM The Queen Of Denmark Kunstner/Artist: Bjørn Nørgaard Directed
by Barbet Schroeder. fra Aarhus Universitet i 1970. Vi har gennem mange år solgt alt ud i tv-serier og film
på Tv-Serie. Søg på tv2. Som hævn sendte han hende nøgen til et bordel, men Gud lod hendes. De serie is
geproduceerd door Miso Film Norge en. Jønke (døbt Jørn Nielsen, født 5. Miljøbevidsthed og den løbende
produktudvikling har bragt danske brændeovne frem til en position som nogle af verdens mest effektive og
miljøvenlige. Køb Frikendt - Sæson 1 | DVD | Online filmsalg siden 1999 | Frikendt er en stærk dramaserie
om forb.

