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Dansk forretningsmands udfordringer i Afrika fortsætter
Tidligere i år udkom den første spændingsroman, Flammetræet, om den danske forretningsmand Frank Grabowski,
der mødte mange dramatiske udfordringer, da han sagde
ja til et job som direktør for en bilsamlefabrik i Nigeria. Nu
er Frank Grabowski så tilbage i Afrika, denne gang i den
uafhængige opfølgerroman Floden, hvor Frank bliver regional direktør for et firma i den farmaceutiske sektor med
ansvar for salg til det offentlige i Vest- og Centralafrika.
Hans første mål i det nye job er et stort og landsdækkende
projekt i Camerouns hiv-program, hvor han imidlertid
hurtigt finder ud af, at der hos den ansvarlige myndighed
findes personer, som ikke har rent mel i posen. Mens
Frank kæmper med at få overblik over, hvem han kan
stole på, og hvem der er hans modstandere, tager tingene
en uventet drejning, som uden varsel fører ham ud på en
farlig rejse med chokerende overraskelser undervejs.
Da forfatter Kim Højgaard Rasmussen udgav sin første spændingsroman om Frank Grabowskis udfordringer i Afrika tidligere i år, var det med en vis bevågenhed. Samtidig med udgivelsen af Flammetræet sendte DR tv-serien Liberty bygget på Jakob Ejersbos Afrika-trilogi,
og DR satte i den forbindelse fokus på danskere, der havde haft Afrika mere end tæt inde på
kroppen. I en dokumentar fortalte Kim Højgaard Rasmussen sin personlige historie om konsekvenserne af hans ophold med familien i Afrika som udsendt forretningsmand i 1980’erne,
og der var også scener fra receptionen i anledning af udgivelsen af Flammetræet. Kim Højgaard Rasmussen kender altså om nogen de kulturforskelle, der er mellem Europa og Afrika,
så derfor er det oplagt, at han er fortsat med at skrive spændingsromaner med inspiration
fra adskillige steder, personer og begivenheder hentet i virkelighedens Afrika. Den nye roman om Frank Grabowski hedder Floden og udkommer den 30. august.
Kim Højgaard Rasmussen har udover romanen Flammetræet 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.

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 og igen fra
2015 til 2016 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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