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BESKRIVNING

- Hon är ju helt sjuk i huvudet, på riktigt.När Sonja börjar på sitt nya jobb på Accentera välkomnas hon av
den karismatiska Karolina Cassel, en karriärsförebild för unga kvinnor i en mansdominerad bransch.
Karolina är selfmade och har på kort tid avancerat till att bli försäljningschef. Det sägs att det är en merit
att få arbeta med någon som hon.Med charm och smicker sluter Karolina allianser med dem som kan vara
till nytta, medan den som opponerar sig blir överkörd. Det vet Ivar, som stångas mot hennes pricksäkra
förmåga att vända hans egna ord mot honom själv när han flaggar för skenande kostnader och felaktiga
beslut. När hon förstår att han kan bevisa att hon ligger bakom en rad dåliga affärer, slår hon tillbaka på ett
sätt han aldrig trodde var möjligt.Patrik Cronstrands liv förändrades när han träffade Karolina. En ung och
attraktiv kvinna som såg honom som han aldrig blivit sedd förut, inte ens av sin fru. Utan Karolina hade
Patrik aldrig blivit VD för Accentera. Hon hjälpte honom att iscensätta en kupp för att avsätta stofilen till
föregångare, och tillsammans utgör de två maktkärnan i ledningsgruppen. Men sträcker sig hennes
ambitioner längre? Priset för Karolinas framgångar betalas av de som kommit i vägen för henne. Kommer
det förflutna någonsin att hinna ikapp?SKÖRDA STORM är en berättelse om rättvisa, upprättelse och
hämnd.Med hög igenkänningsfaktor skildras livet på företaget Accentera och hur det förändras när den
manipulativa Karolina Cassel tar sig till toppen. Skörda storm är boken för alla som har haft en dålig chef.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skörda storm - E-bok - Al-Khalili Charlotte (9789176834930) - bokus.com

Svenska (1917) Ty vind så de, och storm skola de skörda. Säd skola de icke få, deras gröda skall icke giva
någon föda, och giver den någon, skola främlingar ...

Den som sår vind får skörda storm - Finlands svenska ... - fsl.fi

Israel ska få skörda storm -Låt larmsignalen ljuda! Nu kommer de! Som en rovfågel slår fienden ner på
Guds folk, därför att de har brutit mitt förbund och ...

Den som sår vind skall skörda storm | Samhällsnytt

Faktiskt, oftare än vad som syns i tidningen lyckas jag. Dock inte denna gång. Som av en händelse, dagen
innan regeringen skulle ta emot utredningen "Ett ...



3

Skörda storm

https://www.bo-fi.club/?p=SK%C3%96RDA%20STORM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SK%C3%96RDA%20STORM&ln=se
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