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Spændingsroman om dansk
forretningsmands udfordringer i Afrika
Da Frank Grabowski siger ja til et job som direktør
for en bilsamlefabrik i Nigeria, er det med nogen
skepsis. Den danske forretningsmand har tidligere
arbejdet i Vestafrika og ved, der altid venter mange
udfordringer i den del af verden. Alligevel kommer
det bag på Frank, at der ret hurtigt efter hans ankomst er personer i firmaet og i hans omgangskreds, som kommer ud for farlige og voldelige
hændelser. Uden at være sikker på, om det er tilfældigheder eller trusler mod Franks direktørpost, forsøger han at navigere i den betændte situation, som tilspidses yderligere af korruption,
svindel, væbnede røverier og bortførelser. Først sent
begynder Frank at forstå den større sammenhæng, og et definitivt
opgør med hans modstandere er uundgåeligt.
At der er forskel på Danmark og Afrika, er der nok ikke mange, som vil sætte spørgsmålstegn ved. Og dem, der har rejst og boet i Afrika af forretningsmæssige årsager, vil
nok også gerne skrive under på, at der er endog meget store kulturforskelle i måden at
drive business på. Netop disse kulturforskelle er udgangspunktet i Kim Højgaard Rasmussen debut som spændingsromanforfatter. Kim har selv rejst, opholdt sig og arbejdet
på det afrikanske kontinent i over 30 år, og selv om alt ikke har været lige så dramatisk
for Kim, som det hovedpersonen Frank Grabowski kommer ud for i Flammetræet, så er
inspirationen til adskillige steder, personer og begivenheder hentet i virkeligheden.
Kim Højgaard Rasmussen har tidligere skrevet to
fagbøger om at begå sig som forretningsmand i Afrika, Billedet hænger skævt fra 2013 og Hjælp! Jeg
skal til Afrika fra 2014.

Flammetræet udkommer på Skriveforlaget den 18.
januar 2018. Kim Højgaard Rasmussen giver gerne
interview og kan kontaktes på telefon
24 62 64 48 eller e-mail khr@accessafrica.dk
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Kim Højgaard Rasmussen er født
1957 og opvokset i Danmark. I sin
tid i Afrika fra 1991 til 2012 arbejdede han i så forskellige sektorer
som indkøb til bistandsfinansierede projekter, telekommunikation, trykkeriudstyr, mejerivirksomhed, sundhedssektoren og
landbrugssektoren i Côte d’Ivoire,
Tanzania, Nigeria og Ghana.
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