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Worlds most dangerous 

Hur skulle det vara, att bli fastspänd i en tvångströja, hängd uppochner högt ovanför en iskall 
gruvsjö med fem tända bensinbomber riktade mot sig? Jag vet inte än, men du kan få vara med 
och se mig försöka live, om att ta sig ur oskadd. Det här kan vara världens farligaste utbrytning ur 
tvångströja.


Jag har tänkt att ge sig på ett gammal klassiskt trick som först gjordes av Harry Houdini år 1915. 
Tricket tas nu till nästa nivå och inte nog med att hänga upp och ner fast i en tvångströja, planerar 
jag att hänga högt ovanför en iskall underjordisk sjö, nere i en av Dalarnas och Borlänges gamla 
gruvor, med fem tända bensinbomber alla riktade mot mig, har jag nu ungefär två minuter på sig 
att ta mig loss, innan dess att det smäller. Vågar du se världens farligaste tvångströje-utbrytning?


Detta är ett helt världsunikt trick som nu kommer livestreamas från gruvan den 19/6 2021 via Voyd 
och Ticketmaster´s hemsida och blir del två i trickserien ”Worlds most dangerous”. Mitt videoklipp 
från Britains Got talent med vattentanksutbrytningen (Worlds most dangerous card trick) har setts 
över 600 000 000 gånger och spridits över hela världen. Det här är nästa trick i serien ”Worlds 
most dangerous” och här sparas det inte på krutet. 


Pressträff 
Arrangeras både fysiskt och digitalt den 10/6 2021 kl.13.00 nere i Äventyrsgruvan. Anmälan till 
pressträff görs till press@PontusLindman.com . Gällande fysiskt pressträff följer vi FHM aktuella 
direktiv.


Information 
Livestreamas den 19/6 2021 kl. 19.30 på voyd.se & ticketmaster.com från Äventyrsgruvan i Tuna-
Hästberg, Borlänge. Arrangeras av Pontus Lindman & Expect Magic AB i samarbete med 
Äventyrsgruvan, Aron Juhlin, Niklas Lindgren och Axel Ryden.


Eventpartners 
Smartsign AB, Dataföreningen, Rolf Eriksson AB, Columbus Global, ICE Living Lab
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