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Da Lene Rikke Bresson havde udgivet sin første roman om økonomisk kriminalitet, blev hun kontaktet af en
såkaldt ”whistleblower”, der trængte til at lette sit hjerte på grund af sin viden om storstilet hvidvask i en

international koncern. Men hvad stiller man op med en så farlig viden? Lene Rikke, der har brugt godt 10 år
af sit liv på at afdække strukturerne i den økonomiske kriminalitet og dermed ved, at fænomenet er langt
mere udbredt, end de fleste gør sig begreb om, valgte at formidle sin viden i romanform, hvor det ikke er

muligt at skelne mellem fiktion og fakta.

Forklædt som ren fiktion fører og forfører DYtrilogien læserne ind bag den økonomiske kriminalitets røgslør.
På baggrund af grundig research og en foruroligende realistisk historie afslører Lene Rikke en verden, hvor
skandaler som IT Factory kun udgør toppen af isbjerget. DYtrilogiens plot er bygget op omkring de fem

spilleregler, som skal efterleves, hvis man skal have succes med sine økonomiske bedrag; de spilleregler, som
blandt andet Stein Bagger ikke formåede at overholde:

▪ Lev stille
▪ Det skal se realistisk ud

▪ Det skal bindes op på en legitim forretning/virksomhed
▪ Vær parat til at forsvare "hemmeligheden" effektivt med alle midler

▪ Hvis nødvendigt: sælg inden ballonen revner
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