
Verdens lykkeligste land
Hent bøger PDF

Joachim Novicki Nielsen

Verdens lykkeligste land Joachim Novicki Nielsen Hent PDF Bagsidetekst
Det lille kongerige mod nord er igen blevet kåret til verdens lykkeligste land, men hvad hjælper det

forretningsmanden Gert, der stadig er underlagt det fjols af en direktør?
Den unge Maria har ikke fået andet en ydmygelser ud af at være smuk og sød. Men ligesom Gert har hun en

plan. Det har Saed også. Han vil være dansker, for han er født her, selvom hans forældre er iranere.
Grethe forstår godt danskernes lykke, men de må også forstå, at hun som enke er bekymret for den stigende
kriminalitet. For man kan jo ikke stole på nogen, så Grethe tager sine forholdsregler ligesom Psycho, der nok

skal få sit gamle øgenavn, Brille, rystet af sig. En gang for alle.
Og så er der Morten. Han handler med brugte naziuniformer, fordi det nemmere end noget andet finansierer,

det han skal bruge for at blive lykkelig.

Uddrag af bogen
Når jeg får ordet i vores konferencelokale, har jeg det som en Apollo-raket, der stiger til vejrs. Ophøjet. Stolt.

En slags avantgarde, der skal ud og hente viden, ingen andre har. Forskellen er blot den, at jeg, modsat
Apollo-raketten, allerede har hentet min viden. Jeg er foran. Men jeg kan ikke spille dét kort endnu. Jeg

starter i stedet med at kæle. Jeg siger, at jeg vurderer Søren til at være en dygtig direktør, og at jeg ved, hvor
mange forhold han skal holde styr på som virksomhedens daglige leder. Så kommer jeg med lidt almene

betragtninger om Generates markedssituation og lader det munde ud i en konklusion om, at vi er nødt til at
gøre noget ved vores alt for høje lønomkostninger. Søren ser sig nervøst omkring. De fire andre fra

bestyrelsen ser afventende op på Henrik, vores bestyrelsesformand. Hvad mener han mon? Han bider læberne
sammen (på den der Morten Olsen-måde) og vejer sine ord. Jeg venter. Han rømmer sig og gør anstalter til at
rejse sig. Jeg venter. Han skubber stolen tilbage og rejser sig. Mit afgørende moment er kommet, og jeg

skærer ham af: ”NORDIC LEAN!” siger jeg.

Om forfatteren
Joachim Novicki Nielsen (f. 1973) instruerer og skriver film. Han er tidligere speedwaykører, men måtte

uddanne sig til økonom for at betale sin gæld. Han er desuden ivrig samfundsdebattør med dannelse som et
tilbagevendende emne. Verdens lykkeligste land er hans debut.
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