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Kunsten at føre krig Tzu Sun Hent PDF Forlaget skriver: Kunsten at føre krig er den første tekst om strategi,
vi kender, og har på grund af sin enkelhed inspireret fyrster, præsidenter, statsministre, virksomhedsledere og

sportsstjerner verden over i mere end 2500 år. Teksten giver indsigt i, hvordan man overvinder sine
modstandere.Om man vinder sine slag afhænger af, hvor godt man er forberedt. Har man aflæst landskabet?

Kender man sin fjende? Hvordan reagerer omgivelserne? Har man styr på sine tropper? På sine
kommunikationsveje? Og ikke mindst: Hvordan bliver vejret den dag slaget skal stå? Kan man ikke svare på
disse spørgsmål, skal man ikke gå ind i en konflikt.Dette mesterværk om, hvordan man vinder ethvert slag,
uanset om det er en krig, et opgør mellem konkurrerende organisationer eller en politisk magtkamp, er blevet

nyoversat og udkommer her i sin oprindelige form.
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