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Mærsk Mc-Kinney Møller er en ener i dansk erhvervsliv. Han har opnået enorme resultater, ført sin
virksomhed op i den globale superliga og har i årtier været et ikon for danske topledere.,Trods det faktum, at
han i årtier har raget op, har han konsekvent foretrukket at leve en diskret og tilbagetrukket tilværelse, og de

færreste kender den store erhvervsmand. ,Med denne bog får læserne et unikt indblik i en stærk
personlighed - en lederskikkelse med et usædvanligt forretningstalent, en vilje af stål og med en livslang

pligtfølelse af at skulle forvalte arven fra faderen, A.P. Møller så godt som menneskeligt muligt.

Bogens 12 samtaler og kapitler giver læseren et levende og nuanceret indtryk af det dedikerede, magtfulde og
ansvarsfulde, men også indlevende og humoristiske menneske. ”Han er ikke kun det pligtopfyldende, strenge,

ordentlige ansvarsfulde menneske,” siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla om faderen.

"Thomas Larsen og Finn Mortensen har begået et gribende, helstøbt portræt som skiller sig positivt ud fra
mængden af tidligere A.P. Møller Mærsk bøger. Bogen er en ægte page turner.Primært fordi der bag

deltagernes agtelse og hengivenhed anes kritiske og dermed menneskelige, nuancer." Berlingske Tidende
(23.10.08)

Læs hele anmeldelsen

her.

Jyllands-Posten skrev: "Mærsk Mc-Kinney Møller er blandt de bedste bøger om Danmarks største
erhvervsmand." (22.10.08)

Bogen om Mærsk er et fremragende, mærkeligt bevægende portræt af en stædig mand og hans livsværk.
(Kristeligt Dagblad, 23.10.08)

Du kan også høre et lille uddrag (som mp3-fil).

 

Du kan også købe selve bogen her. Klik på hæftet eller indbundet  for at købe den i hæftet eller
indbundet udgave.
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