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Den avis, der skulle forny den danske dagspresse og bringe journalistikken ind i det 21. århundrede, gik

konkurs efter 40 dage og efterlod et morads af gæld og rasende, forsmåede medarbejdere. Samt et mildt sagt
blakket rygte hos ejer Peter Linck og chefredaktør Kresten Schultz Jørgensen. I centrum af begivenhederne
stod Peter Linck, avisens stifter. Med en fortid som 80’er-yuppie og ejer af Euroman og Eurowoman, skulle
DAGEN være hans adgang til respekt på parnasset. Redskaberne var en psykopatisk charme, speedet energi
og almindelig overbudspolitik, som overbeviste selv den mest garvede dybdeborende journalist om projektets
troværdighed – selvom alt hvilede på kviksand. Men også chefredaktøren Kresten Schultz Jørgensen spillede
ifølge forfatterne med fordækte kort i sin iver efter at bringe sig fri af faderskikkelsen Tøger Seidenfaden,

Politikens chefredaktør.

Ingen kender DAGEN er en journalistisk afdækning af det nye århundredes første store erhvervsskandale,
men også en absurd komedie om plattenslageren og storcharmøren Peter Linck og på sidelinien hans tro
væbner Schultz Jørgensen, der farer vild et sted mellem tårnhøje ambitioner og personlig integritet.

Nikolaj Thomassen og Mads Brügger var begge ansat på DAGEN i den såkaldte ”gravergruppe” med frie
hænder til journalistisk kulegravning. Som en lang række andre unge journalister faldt de for Lincks charme

og ideer, og først for sent så de korthuset ramle.
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