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Christian Bjørn er en kreativ iværksætter med stor popularitet i medierne. Han har startet det ene spændende
techno firma efter det andet, er gift med den smukke Rebecca, bor i et palæ nord for København og kan

tiltrække de bedste medarbejdere til sine virksomheder. Han har et stort behov for finansiering, og banker og
investorer har stået i kø for at bakke ham op og for at tjene penge. En succeshistorie uden sidestykke. Men
bag de guldrandede facader er det begyndt at krakelere. Finanskrisen sætter sine spor, investorerne begynder

at spørge efter resultater, revisorerne vil have regnskaber, medierne vil have billeder … og en søndag
eftermiddag bliver en ung advokatfuldmægtig fundet død foran glas-og-stål-kontoret i det fine Hellerup. En

ung advokat, som har været meget tæt på Christian og som har hjulpet ham med de indviklede
selskabskonstruktioner. Har han begået selvmord eller er han blevet kastet ud fra bygningen? Hvad Christian
ikke havde forudset var, at hans kreativitet og iværksætterlyst ville skabe så meget grådighed omkring ham,
og at det også ville føre til mord, forfølgelse og vold. Da han til sidst desperat sidder i det op til halsen, går
han i panik. Og så går det først rigtigt galt. Det kræver ingen økonomiske forudsætninger at læse bogen – den

er ren underholdning inspireret af en række virkelige hændelser i det danske erhvervsliv .

 

En business thriller fra finansverdenen Christian Bjørn er en kreativ
iværksætter med stor popularitet i medierne. Han har startet det ene
spændende techno firma efter det andet, er gift med den smukke
Rebecca, bor i et palæ nord for København og kan tiltrække de

bedste medarbejdere til sine virksomheder. Han har et stort behov for
finansiering, og banker og investorer har stået i kø for at bakke ham
op og for at tjene penge. En succeshistorie uden sidestykke. Men bag
de guldrandede facader er det begyndt at krakelere. Finanskrisen
sætter sine spor, investorerne begynder at spørge efter resultater,

revisorerne vil have regnskaber, medierne vil have billeder … og en
søndag eftermiddag bliver en ung advokatfuldmægtig fundet død



foran glas-og-stål-kontoret i det fine Hellerup. En ung advokat, som
har været meget tæt på Christian og som har hjulpet ham med de

indviklede selskabskonstruktioner. Har han begået selvmord eller er
han blevet kastet ud fra bygningen? Hvad Christian ikke havde
forudset var, at hans kreativitet og iværksætterlyst ville skabe så
meget grådighed omkring ham, og at det også ville føre til mord,
forfølgelse og vold. Da han til sidst desperat sidder i det op til

halsen, går han i panik. Og så går det først rigtigt galt. Det kræver
ingen økonomiske forudsætninger at læse bogen – den er ren
underholdning inspireret af en række virkelige hændelser i det

danske erhvervsliv .

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=LIHOU DOKUMENTERNE&s=dkbooks

