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Joris Luyendijk vidste lige så meget om bankverdenen som flertallet af os - altså nærmest ingenting. Men så
satte avisen The Guardian ham på den opgave at undersøge finanssektorens aktører. Han dykkede ned i City,

Londons summende bankkvarter og hele Europas finanscentrum. Her gennemførte han mere end 200
interviews med alt fra skamløse aktiehajer over whistleblowere og hedgefond-spekulanter til kontorsslaver,

afskyede HR-ledere og alle dem, som de tilbagevendende "effektiviseringer" har gjort overflødige.

 

 

 

På trods af uskrevne men benhårde regler om tavshed lykkes det Luyendijk at få dem til at fortælle om, hvad
de bruger deres tid på, hvordan de betragter sig selv, og hvad der motiverer dem. De fortæller om den giftige
jobkultur, hvor ansættelser og fyringer finder sted fra time til time. Og de fortæller om Lehman Brothers´ krak

i 2008, som ingen vil tage ansvar for.

 

 

 

Alle er enige om, at intet rigtig har ændret sig siden krisen dengang. Men måske er det ikke bankfolkene, der
er problemet? Måske er sandheden om den globale finansverden endnu mere uhyggelig? Måske lever vi i et

finansielt system, som bedst kan beskrives som et passagerfly med brændende motor, uden pilot.

 

 

 

Joris Luyendijk, f. 1971, er hollandsk journalist, forfatter og tv-vært. Han har beskæftiget sig med en lang
række emner, men tidligere har hans særlige fokus været Mellemøsten. Svømme med hajer er hans anden bog

på dansk.
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