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Skjulte penge er skrevet af de undersøgende, politiske journalister Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen.
De graver dybt ned i de politisk-økonomiske relationer mellem politikere og økonomiske bidragydere i

Danmark og sætter spørgsmålstegn ved, om den demokratiske grundregel om "én mand - én stemme" også
altid bliver udfoldet i praksis … Danmark er et af de mest lukkede lande i Europa, når det handler om

borgernes mulighed for at få indblik i pengestrømmene til magthaverne. Alligevel er det lykkes forfatterne at
afsløre hidtil ukendte netværk mellem folketingspolitikere og pengestærke donorer, kaste lys over

hemmeligholdte beløb og fremvise eksempler på, hvordan politikerne bevidst omgår og bryder reglerne.
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Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen. De graver dybt ned i de
politisk-økonomiske relationer mellem politikere og økonomiske
bidragydere i Danmark og sætter spørgsmålstegn ved, om den
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