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Norges mest succesfulde headhunter hedder Roger Brown. Han er en mand, der tilsyneladende har alt: Han er
charmerende, er gift med den alt for smukke Diana, har en stor luksusvilla - og lever så meget over evne, at en
risikofyldt sidegeschäft som kunsttyv er en nødvendighed. Til en fernisering præsenterer Diana ham for
hollænderen Clas Greve. Greve er ikke bare den perfekte kandidat til topposten i elektronikfirmaet Pathfinder,
han er også i besiddelse af et nærmest uvurderligt Rubens-maleri. Roger øjner chancen for med ét slag at blive
alle sine økonomiske problemer kvit og giver sig i kast med sit livs største kup. Men pludselig er det ikke
længere økonomien, der er hans største problem . Headhunterne er Jo Nesbø for fuld udblæsning i en grotesk
svindlerhistorie med de mest udspekulerede drab, vanvittige forfølgelsesscener og opfindsomme
forsvindingsnumre, som genren kan byde på. Nesbø kan skrive bukserne af de fleste af sine skandinaviske
kolleger … smart skrevet og vellykket komponeret, og du kan nemt komme til at råsluge den i et svimlende
læseri. Og sikken en film, der kunne blive ud af den. Nordjyske Stiftstidende Headhunterne er en forrygende,
begavet og vittig svindlerkomedie.
Jyllans-Posten Tarantino møder brødrene Coen i Nesbø-krimi. Politiken

9788770533577 fra forlaget Modtryk. Den rigtige ledelse er altafgørende for danske selskabers succes.
com/Headhunterne Dansk premiere: 22. Headhunterne bliver trænet og certificeret i vores programmer inden
for Search og Organisation Excellence services, og skal selvstændigt opbygge egen.
Udgivet af Modtryk. Køb Headhunterne | DVD | Online filmsalg siden 1999 | Roger Brown er Norges mest
succesfulde headhunt. They'll have trouble in making a movie half as good or half as. Information om filmen
Headhunterne. Du skal være fremme i skoene og skille dig ud fra mængden, hvis headhunterne skal gå på jagt
efter dig. Headhunterne.
Læs om Headhunterne i kategorien Pb, krimi/spænding med ISBN nr. m. Ser Headhunterne (2011) Se Fuld
Film Med HD-kvalitet Ser Headhunterne (2011) Se Fuld Film Med HD-kvalitet En headhunter stjæler
kunstværker for at opretholde sin overdådige livsstil, men et af de malerier, han er ude efter, tilhører en helt
anden slags headhunter. HeadHunters Movie is a thriller directed by Morten Tyldum, following the story of
Roger, a charming … An accomplished headhunter risks everything to obtain a valuable painting owned by a
former mercenary. 13 stk. eks.

