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I Min hemmelighed fortæller den norske hotelmogul og storentreprenør Petter Stordalen, hvordan han gik fra
at være Norges bedste jordbærsælger til at opbygge en af Skandinaviens største hotelkoncerner med 180
hoteller og 13.000 ansatte, som i dag ejes af hans holdingselskab Strawberry. Stordalen er en stærkt
karismatisk og inspirerende figur, som forstår at gør sin entré, f.eks.
da han på et pressemøde i København i 2016 iført flamboyant dannebrogsblazer og et stort smil, der gik fra
øre til øre, annoncerede sit indtog på det danske marked. I bogen deler han rundhåndet ud af sine erfaringer og
alle de tips og tricks, som har gjort ham til den, han er i dag – både som ægtemand, far og erhvervsleder. Hvad
er nøglen til succes? Og er det prisen værd? Stordalens historie er en historie om at turde, hvor andre tøver. En
historie man kan leve efter og lære af. Vordende iværksættere kan begynde her. Petter Stordalen (f. 1962) er
en norsk hotelejer, ejendomsudvikler, investor og kunstsamler – og en af Norges rigeste. Stordalen er gift med
Gunhild A. Stordalen og har tre børn, Emilie, Henrik og Jakob fra sit tidligere ægteskab med Ingrid Stordalen.
With Imelda Staunton, Jim Broadbent, Heather Craney, Richard Graham. Abortionist Vera Drake finds her

beliefs and practices clash with the mores of 1950s Britain--a conflict that leads to tragedy for her family. Del
på Facebook. Du skal bruge: 1 fransk brød – helst fra i går Besøg fra det ydre rum. Abortionist Vera Drake
finds her beliefs and practices clash with the mores of 1950s Britain--a conflict that leads to tragedy for her
family. En hjælpende hund. Kort tid efter episoden med min søster og min matematiklærer, meddelte mine
forældre os ved middagsbordet en aften, at de skulle skilles. With Lubna Azabal, Mélissa
Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette, Mustafa Kamel. Læste på et andet forum, at en del personer har
kæmpe store problemer med, hvem de skal give skylden, når de ikke får deres pakke omgående. Også store
størrelser. Directed by Mike Leigh. With Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette,
Mustafa Kamel. Jeg er pisse ligeglad når … Er emnet for en diskussion forandringsledelse, så kan du næsten
sætte penge på at nogen vil trække Peter Senge-kortet indenfor de første 10 minutter.
With Imelda Staunton, Jim Broadbent, Heather Craney, Richard Graham. Min mor gik ind i badet og tændte
for bruseren og begyndt at skylle sig, jeg sagde at jeg skulle tisse og at jeg ville gå ud på toilettet, men min
moster tog mig i hånd og sagde at jeg kunne bare. Twins journey to the Middle East to discover their family
history and fulfill their mother's last wishes. En hjælpende hund.

