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Verden vil bedrages Sanne Udsen Hent PDF Nogle mennesker er generelt skeptisk indstillede, mens andre i
deres naivitet er mere villige til at tro på enten det gode i folk eller i en potentiel forretningsfidus. Men

ligegyldigt om vi er godtroende eller skeptiske, vil de fleste af os alligevel kunne narres i et svagt øjeblik.
Dette understreges med et utal af eksempler af både forunderlig og fatal karakter i Verden vil bedrages –

gælder det også dig?, hvor Sanne Udsen guider læseren gennem et univers af svindel, bedrag og spekulation;
fra såkaldte Nigeria-breve og romance scam (dating svindel) over multi level marketing forklædt som

pyramidespil til grundigt iscenesat økonomisk kriminalitet i million- og sågar milliardklassen. Dog kan ikke
hvem som helst blive en succesfuld svindler. Det kræver eminente overtalelsesevner, udholdenhed, en god
fantasi, evnen til at læse andres ønsker og behov, manipulationsevne samt rigelig med is i maven til ikke at

lade sig påvirke af ens samvittighed.
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