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Hjernevridende Mesterværk *** STEDFORTRÆDEREN – Manden der arvede en forbrydelse Det perfekte

diktatur fremstår som et demokrati. Et økonomisk fængsel uden vægge hvorfra de indsatte aldrig drømmer om
at flygte. En skjult master bag det store scenelærred gør lande til slaver.    Otto Levin er et af det 21.

århundredes største finansgenier. Manden der spåede IT boblen først i nullerne og senest det
verdensomspændende finanskrise. Nu vil han afsløre verdens største finansielle hemmelighed:  Hvem der ejer
verden.   Den 3. bog i serien om auditøren Charlotte Winter trækker spor ind i Vatikanet og efterkrigstidens
bankverden. En højspændt og farlig mission, hvor ens fortid kan være altødelæggende …   ***Banditter i
habitter. Måske, man straks skulle hente sine penge i banken*** Alle bøger i serien kan læses uafhængigt af

hinanden. Alle bøger i serien findes som e-bog og lydbog.
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