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Direktøren kommer ikke mere i dag Willy Breinholst Hent PDF Willy Breinholst, bestsellerforfatteren med
mere end 100 bøger bag sig, har ikke for ingenting tilbragt fyrre år af sit liv bag en skrivemaskine på et

kontor. Her er glade, spændende og romantiske kontorhistorier om jer allesammen lige fra generaldirektøren
og helt op til kontorets sødeste EDB-skår! Dette er bogen, der bør findes på ethvert skrivebord, når man vil

slappe af et øjeblik med noget sjovt og festligt fra ens egen verden – kontoret. En verden, hvor der sker meget
mere, end du tror! Den danske forfatter Willy Breinholst (1918-2009) har skrevet en lang række humoristiske
bøger og står desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" fra sidst i 1960‘erne. Willy
Breinholsts bøger er udgivet i 100 lande, oversat til utallige sprog og solgt i over 70 millioner eksemplarer.
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