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Cyklonens øje Jan Larson Hent PDF Den internationale økonomiske krise raser med eksplosiv styrke og truer
verdensøkonomien med nedsmeltning. Erhvervslivet har svære vilkår, hvad også den schweiziske

medicinalgigant "Wyman Booth Laboratories" må sande. Virksomheden kæmper desperat for overlevelse og
satser derfor alt på færdigudviklingen af et revolutionerende medicinpræparat med hidtil uhørt

indtjeningspotentiale. Projektet er indledt i Madagascar og udspringer af virksomhedens årelange forskning
på stedet, men dets nært forestående gennemførelse trues af et magtspil internt i virksomheden.

Ikke langt fra Wyman&#39;s laboratorier i Madagascar kæmper danske Vicki Salling en heroisk kamp for
bevarelse af regnskoven og dens enestående biodiversitet. Som daglig leder af en NGO er betingelserne ikke
lette, når hun konstant skal sikre den vanskelige balancegang mellem hensynet til miljø, lokalsamfund og

økonomiske interesser.

Men den unge og ambitiøse kvinde må samtidig erkende, at når man har tabt sit hjerte til et land med en
underfundig befolkning og en natur, hvis mage ikke findes andre steder på jorden, bliver man båret frem af en

usynlig kraft. Fra den højprofilerede medicinalindustri i Schweiz til de tropiske regnskove i Madagascar
udspilles et drama mellem magtfulde industrifolk, idealistiske miljøforkæmpere og samvittighedsløse

safirgravere.

 

Den internationale økonomiske krise raser med eksplosiv styrke og
truer verdensøkonomien med nedsmeltning. Erhvervslivet har svære
vilkår, hvad også den schweiziske medicinalgigant "Wyman Booth

Laboratories" må sande. Virksomheden kæmper desperat for
overlevelse og satser derfor alt på færdigudviklingen af et

revolutionerende medicinpræparat med hidtil uhørt
indtjeningspotentiale. Projektet er indledt i Madagascar og

udspringer af virksomhedens årelange forskning på stedet, men dets
nært forestående gennemførelse trues af et magtspil internt i

virksomheden.

Ikke langt fra Wyman&#39;s laboratorier i Madagascar kæmper
danske Vicki Salling en heroisk kamp for bevarelse af regnskoven og

dens enestående biodiversitet. Som daglig leder af en NGO er
betingelserne ikke lette, når hun konstant skal sikre den vanskelige
balancegang mellem hensynet til miljø, lokalsamfund og økonomiske

interesser.

Men den unge og ambitiøse kvinde må samtidig erkende, at når man
har tabt sit hjerte til et land med en underfundig befolkning og en

natur, hvis mage ikke findes andre steder på jorden, bliver man båret
frem af en usynlig kraft. Fra den højprofilerede medicinalindustri i
Schweiz til de tropiske regnskove i Madagascar udspilles et drama
mellem magtfulde industrifolk, idealistiske miljøforkæmpere og

samvittighedsløse safirgravere.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Cyklonens øje&s=dkbooks

