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Et banebrydende værk om økonomisk kriminalitet, dens forudsætninger og hvordan man bekæmper den lærebog, spændende som en kriminalroman - den første af sin art på dansk - fyldt med case-stories fra mange
lande - humor på højt plan - i en og samme bog.
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