
Nedtur!
Hent bøger PDF

Vincent F. Hendricks

Nedtur! Vincent F. Hendricks Hent PDF Finanskrisen lagde Danmark ned. Vi troede på evig optur, men fik en
langvarig nedtur. Vi blev vildledt af vejledning, og friværdier, boligbobler og luftige lån blev til konkurser og

krak. Hvordan kunne det gå så galt?

Grådige finansfolk satte småsparers penge over styr. Det samme gjorde naivitet og dumdristighed. Men
nedturen skyldes også den måde vi overvejer og handler på hver for sig og i flok. Det er ikke kun politikere
og pengemarkeder, der skabte krisen. Vi har som mennesker et fælles ansvar. Derfor må vi forstå os selv for at

forstå nedturen – ikke mindst for at undgå, at den gentager sig.

Nedtur! er filosofiprofessor Vincent Hendricks og natioaløkonom Jan Lundorff Rasmussens historie om,
hvordan finanserne faldt, mens vi faldt for manipulation og vores egen psykologi – og idéen om det

fornuftige menneske blev sat på prøve.
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