
Hellerup-ugen
Hent bøger PDF

Peter Have Jensen
Hellerup-ugen Peter Have Jensen Hent PDF Midt i uge 29, hvor stjerneadvokaten Janus la Cour hygger sig

heftigt i Skagen med partytøsen Jeanette, kommer han under stærkt pres fra fire partnerkollegaer. De har taget
magten i advokatfirmaet og prøver at tvinge ham ud. Samtidigt har en af klienterne i Grand Cru-klubben en

sag kørende med overtrædelse af EU´s konkurrencebestemmelser, som han også skal tage sig af. Den
flamboyante finansmand Carsten Rosenkranz er blevet kontaktet af en arabisk ven, som han troede var blevet

myrdet i forbindelse med det arabiske forår. Vennen ønsker hans medvirken i et projekt, hvor der indgår
lyssky transaktioner i milliardklassen, og som ikke er uden risiko for Carstens personlige sikkerhed. Den
tidligere juniorpartner i advokatfirmaet Camilla Nedergaard er efter sin personlige og økonomiske nedtur
flyttet til Aarhus. Hun er blevet ansat i Aarhus City Bank, hvor der hurtigt viser sig at foregå ting og sager,

som bekræfter hende i, at bankdirektører er banditter i habitter. På det personlige plan bliver hun tvunget til at
tage stilling til et helt afgørende spørgsmål. Endelig kæmper godsejer Knuth Asgar Vangsborgs svigersøn –
den prisbelønnede filminstruktør Claes Stephensen – med at skaffe finansiering til sin nyeste film. Da det ser

mest håbløst ud, dukker en uventet og meget utraditionel mulighed op, som han straks forfølger.
HELLERUP-UGEN er tredje bind i Janus la Cour-trilogien.
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