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Giftpillen Henrik Jersild Hent PDF Den succesrige virksomhed MagnuMed bliver pludselig udsat for
gentagne hackerangreb mod sine databaser, og virksomhedens forretningshemmeligheder er på spil.

Angrebene bliver mere og mere voldsomme. Drab bliver hverdagskost for MagnuMed. Men hvem er det, der
med alle midler forsøger at fjerne virksomheden fra medicinmarkedet? En eller flere af konkurrenterne?

Hovedpersonen Frank indleder et hedt forhold til den yngre Maj-Britt, samtidig med at han forsøger at få
sikkerhedsproblemerne under kontrol. Er det hende, der står bag mareridtet?

Frank hvirvles ind i en række begivenheder, hvor der er store interesser og mange penge på spil. Efterhånden
bliver det sværere og sværere at skelne mellem, hvem der er ven, og hvem der er fjende.

Hvis du har set tv-serien Bedrag, får du her en helt anden, spændende business-krimi.

Uddrag af bogen
Sikkerhedschef Svare Tormod nåede aldrig at opfatte, hvad der skete, da han fik et kraftigt slag i baghovedet
med skæftet på et AK-47-automatgevær, drattede ned af stolen og dryppede blod ud af højre øre ned på

gulvtæppet.
– Se så at få fingeren ud, mand. Kopier af alt fra alle tre computere. Forstået? snerrede voldsmanden og trak

sig tilbage til døråbningen.
Den anden sortklædte kastede sig over computer nr. 1 og koblede sin bærbare til, trykkede på en række taster

og ventede, mens MagnuMeds computer blev tømt for alt indhold.
– Old shit, lød det fra ham, da der gik flere minutter, før alt var støvsuget, og den bærbare meldte ”transfer
completed”. Videre til næste monstrum, stikkene ind og nyt tryk på tasterne. De grønne mursten flyttede sig

igen langsomt, men dog fremad.
– Svare, lød det pludseligt ude fra gangen.

Om forfatteren
Henrik Jersild er journalist og merkonom i afsætningsøkonomi. Han har desuden studeret nationaløkonomi,

international økonomi og international politik på London School of Economics. Jersild besidder en
indgående viden om erhvervslivet og har bl.a. dækket en række af landets største skandalesager. Han har

desuden skrevet flere bøger, bl.a. Sådan gjorde de om ti succeshistorier fra erhvervslivet.
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