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Jan Fog - Et liv i første række Karin Heurlin Hent PDF De fleste kender rygterne om ejendomsmægleren Jan
Fog med den røde Ferrari og millionvillaerne ned til Øresund. Men de færreste kender den sande historie. I
bogen fortæller Jan Fog ærligt om sin vej til den økonomiske top helt tilbage fra dengang, han var klassens

umulige elev, der endte hos skolepsykologen.

Ligesom boligerne har en høj pris, så har et liv med meget arbejde og mange penge en pris. Snyd og bedrag.
Og det kan det være svært få kærlighedslivet til at fungere, når man altid er på arbejde, eller kvinderne kun
vil have en, fordi man har penge. Læseren er i bogen flue på væggen, når Jan sælger boliger, nyder solen på

båden i Nice eller drikker kold hvidvin med vennerne på Café Victor.

Ud over historien om Fog giver bogen samtidig et yderst sjældent indblik i den danske overklasse, hvor man
spiller plat eller krone om 50.000 kr., og hvor den bedste skibakke kun er en helikoptertur væk.

 

De fleste kender rygterne om ejendomsmægleren Jan Fog med den
røde Ferrari og millionvillaerne ned til Øresund. Men de færreste
kender den sande historie. I bogen fortæller Jan Fog ærligt om sin
vej til den økonomiske top helt tilbage fra dengang, han var klassens

umulige elev, der endte hos skolepsykologen.

Ligesom boligerne har en høj pris, så har et liv med meget arbejde og
mange penge en pris. Snyd og bedrag. Og det kan det være svært få
kærlighedslivet til at fungere, når man altid er på arbejde, eller

kvinderne kun vil have en, fordi man har penge. Læseren er i bogen
flue på væggen, når Jan sælger boliger, nyder solen på båden i Nice

eller drikker kold hvidvin med vennerne på Café Victor.

Ud over historien om Fog giver bogen samtidig et yderst sjældent
indblik i den danske overklasse, hvor man spiller plat eller krone om
50.000 kr., og hvor den bedste skibakke kun er en helikoptertur væk.
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