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Bogen om Bøje Nielsen Stig Andersen Hent PDF "Bogen om Bøje Nielsen" går i dybden med den
excentriske forretningsmand, der var hovedpersonen i et af det 20. århundredes største erhvervsdramaer.
Bogen fortæller historien om Bøje Nielsen helt fra barnsben, til han voksede op og pludselig begyndte at

tjene styrtende med penge.

Men over denne historie om den ambitiøse ener hænger det altafgørende spørgsmål: Hvad skete der egentlig
den dag i 1982, da Bøje Nielsen blev erklæret konkurs?

Mogens Rubinstein (f. 1948), dansk journalist, forfatter og foredragsholder. Rubinstein har arbejdet for DR
siden 1978 og blev i 2003 valgt ind i DR‘s bestyrelse som medarbejderrepræsentant. I sit forfattervirke er han
primært kendt for sine biografier, heriblandt "Bogen om Bøje Nielsen", som blev skrevet i samarbejde med

Stig Andersen.

Stig Andersen (f. 1949), dansk forfatter og journalist. Andersen har blandt andet skrevet for Politiken og
produceret dokumentarprogrammer for DR. I sin forfatterkarriere er han kendt for sine dybdegående

biografier om markante personligheder.
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