
Højt at flyve – dybt at falde
Hent bøger PDF

Charlotte Dinge
Højt at flyve – dybt at falde Charlotte Dinge Hent PDF Højt at flyve – dybt at falde ”Højt at flyve – dybt at
falde” handler om et stort og velhavende entreprenørfirma, der er på højdepunktet af sin karriere og tjener
styrtende med penge, så de bliver overmodige og slækker på kvaliteten. Firmaet ansætter en ny medarbejder
Eva Vingenæs til at arbejde på deres ny anlagte byggeplads, hvor hun tror, at hun skal arbejde på kontoret.
Hun er en attraktiv fraskilt dame i sin bedste alder, som firmaet vil bruge til at skille et kærestepar, hvor den

kvindelige del er gift med en af mændene på byggepladsen. Samtidig vil firmaet spare penge på deres
luksusbyggeri, og da de regner med, at hun ikke har forstand på deres bedrag, vil de gøre hende til syndebuk
for deres fupnummer, hvis det bliver opdaget. Ydermere er firmaet uheldig at købe forurenede byggegrunde,
som først skal renses, inden de kan bygge på dem. På samme tid indfører regering et lovforslag, hvor de

bremser op for entreprenørfirmaernes byggeaktivitet. Derfor får entreprenørfirmaets disposition katastrofale
følger både for firmaet og de ansatte.
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