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Bedrag på 1. klasse Søren Baastrup Hent PDF Historien om storsvindleren Amanda Jacobsen fortalt af hendes
bodyguard. Amanda Jacobsen blev anholdt af politiet d. 8. marts 2011, sigtet for at have begået bedrageri for
over 138 millioner kroner. Den danske direktør for det internationale cateringfirma Gate Gourmet havde da i
årevis på både skræmmende og fascinerende vis snydt og løget sig til et luksusliv, der stadig er omgærdet af
stor mystik. Hun boede i en af Danmarks dyreste boliger, samlede på sportsvogne og styrede udadtil en
blomstrende virksomhed med hård hånd. Indadtil kæmpede hun for at skjule sin fabrikerede fortid, et

hemmelighedsfuldt forhold til sin chef og hvor alle pengene i virkeligheden stammede fra. Det lykkedes ikke,
og kostede hende til sidst jobbet, pengene, en fængselsstraf – og hendes mand livet.

HENRIK BRAMSBORG er en af Danmarks mest erfarne og bedst uddannede, private livvagter. Han var i
knap tre år sikkerhedschef og bodyguard for Amanda Jacobsen, og en af dem der kom tættest på hende, mens
svindlen toppede. Nu fortæller han med udgangspunkt i sig selv historien om både sit og Amanda Jacobsens
ekstreme liv og fælles skæbne – og løfter sløret for, hvorfor der måske er meget mere gemt under overfladen,

end politiet endnu har fundet ud af.
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