
"Navn på" - essays om finansverdenen
Hent bøger PDF

Lars Wismann

"Navn på" - essays om finansverdenen Lars Wismann Hent PDF Forlaget skriver: Autentiske, vedkommende,
almene interessante, generelt gældende, observationer, fortalt med engagement, humor og holdning samt
gode råd til, hvordan forholdene kunne være anderledes. Det er, hvad Lars Wismann serverer i de 39 essays

om finansverdenen.

Der sættes navn på i 412 personer, der har sagt noget eller gjort noget, som vi andre kan tage ved lære af. Læs
bogen, hvis du vil vide, hvad der bliver konsekvensen af jobløn frem for 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8

timers hvile. Læs om finanscenteret på Gibraltar, der i 1990 kunne have betydet BRF’s endeligt.

Læs om storkundechefen, der sad som en lille dreng. Læs om Andelsboligforeningerne samt om, hvorfor det
er umoralsk at betale skat.

Lars Wismann er stærkt inspireret af H.C. Andersens forfatterskab og Winston Churchills enkle klarsyn.

Der gives her en helt anden og indsigtsfuld forklaring på de mange uforståelige modsætninger i den
finansielle verden. Bogen er i høj grad læseværdig for alle, der interesserer sig for livet, mennesker og den

finansielle sektor.

Lars Wismann giver ytringsfriheden en ny dimension!
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