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Luksusfælden Andreas Karker Hent PDF En svindelhistorie fra magtens inderkreds. Henriette Kjær, den
storsmilende politiker fra Aarhus, der kunne kunsten at sælge varen på tv, var tiltænkt en nøglerolle i Det
konservative Folkeparti i tiden efter Schlüter. Og så var det kun en fordel, at hun blev gravid med partiets
magtfulde pressechef, Erik Skov Pedersen. De to bar hinanden frem i spændingsfeltet mellem politik,

erhvervsliv og spin, og Henriette kronede karrieren med ministerposter i Foghs regering og topposter i partiet.
Men historien om Erik og Henriette handler også om et galopperende overforbrug, der efter ti år med

checkrytteri og forfalskede underskrifter kulminerede som et absurd familiedrama for åbent tæppe i januar
2011. Mens Henriette kæmpede for sit politiske liv, løj Erik sig syg af tarmkræft over for sin

forretningspartner for at dække over et millionbedrag, der siden kostede ham tre års ubetinget fængsel.
LUKSUSFÆLDEN er en dramatisk journalistisk afdækning af dette års mest spektakulære erhvervsskandale.
Men det er også en bizar komedie om plattenslageren Erik Skov Pedersen, der gennem tyve år fik lov at
trække et spor af bedrageri fra Finansministeriet over Chri-stiansborg og videre ud i det private erhversliv.
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