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Kortene på bordet Helge Rahbek Hent PDF De kaldte det at ”printe penge”. Helge Rahbek var lige færdig
med gymnasiet, men allerede en af Danmarks bedste pokerspillere. Og han virkede nærmest uovervindelig.

Millionerne rullede ind. Der var krydstogt i Caribien og limousiner i New York, og alt virkede som et
uendeligt triumftog. Lige indtil det hele gik galt.

Dette er den ærlige inside-fortælling om pokerverdenen. Om succes og skyggesider, om at spille sten-saks-
papir om penge og kvinder og om at blive snydt for millioner af en polsk kæderyger. Om at komme alt for

langt ud – derud, hvor man er klar til at snyde sin bedste ven.

Kortene på bordet beskriver 00’ernes optur med pokerkontorer og Las Vegas-turneringer, som blev afløst af
finanskrise, spille-robotter og forliste skæbner. Singlen undersøger også, hvordan den globale pokerøkonomi

egentlig fungerer. For hvem er i virkeligheden taber og vinder i det helt store spil?
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