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I kølvandet på murens fald Peter Døssing Hent PDF Forlaget skriver: Da de kommunistiske regimer i
Østeuropa er godt på vej til at gå i opløsning for at blive erstattet af mere demokratiske styreformer med frie
valg og større frihed for befolkningerne til at rejse ud for at få inspiration i Vesten, ser Kurt muligheder for at

lave forretning i modsat retning ved at etablere kontakter i de tidligere Warszawapagtlande.  
Fortællingen beskriver de historiske begivenheder, der førte til murens fald, som er fællesbetegnelse for
nedbrydningen af det kommunistiske styre og afslutningen på det jerngreb, det russiske overherredømme

havde holdt de østeuropæiske lande i gennem 45 år. 
Vi er med på sidelinjen, når Kurt og hans partnere forsøger at etablere forskellige undervisningstilbud såsom

effektiv ledelse af virksomhed og oplæring i bogføring og regnskab efter vestlige normer. 
Endvidere følger vi levende, hvordan Kurt og vennen Jørgen etablerer forskellige forretningsmæssige
aktiviteter og yder støtte til de lokale samarbejdspartnere med privatisering af de mange statsejede

virksomheder. 
Vi følger tillige flere af de privatiserede virksomheder og deres ejere frem til i dag. Endelig møder vi nogle af

de mange polakker, der har etableret sig med succes i Danmark.     

Uddrag af bogen 
Kurt havde skiftet computere og havde derfor nogle ældre modeller tilovers. Dem tilbød han Mariusz som
betaling for fremtidige ydelser. Mariusz takkede ja til tilbuddet. Computerne blev leveret i løbet af Kurts

næste rejser til Polen. Advokatkontoret blev på den måde det bedst udstyrede kontor i Gdansk til glæde for de
ansatte og klienterne. Medarbejderne fik hurtigt lagt det polske alfabet ind i computerne og gik i gang med at

skrive og lave beregninger ved hjælp af det nye udstyr. 
Mariusz sagde senere, at det var et meget stort skridt fremad i forhold til andre advokater. Det betød, at der

tilflød hans virksomhed mange flere spændende opgaver end dem, hans kollegaer fik. Lidia, der blev
bankdirektør, påstod, at den hurtige adgang til IT-hjælpeværktøjer var med til at give hende et forspring i

forhold til andre studerende.             

Om forfatteren 
PETER DØSSING (f. 1944) er vokset op i Hillerød. Han er uddannet registreret revisor og har arbejdet med
rådgivning og regnskab og Danmark og udlandet i over 50 år. I kølvandet på murens fald er hans anden bog.

Han har et mål om at skrive romaner med afsæt i erhvervslivet i et flydende og let forståeligt sprog.
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