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Det er, hvad fabrikschefen Alex Rogo får af tid til at rette op på sin mildest talt skrantende fabrik, der døjer
med utilfredse kunder, kolossale forsinkelser, alt for store lagre, dundrende underskud, anstrengt likviditet -

og en forstokket topledelse i hovedkvarteret.

Så er scenen sat for denne roman om en turbulent forandringsproces i en større produktionsvirksomhed - en
proces, hvor der bliver gjort op med indarbejdede traditioner og dogmer inden for managementteorierne.

Hjælpen kommer fra en uventet kant og på en uvant måde.

Følg Alex Rogos forunderlige rejse gennem den økonomiske krise, den personlige krise og - fordi én ulykke
sjældent kommer alene - den ægteskabelige krise.

Målet kan læses både som en roman om et menneskes fremadskridende proces, men kan også læses som et
stykke managementlitteratur: Én lang case story om forandringer.

Målet er oversat til 20 sprog og solgt i mere end 3 mio. eksemplarer.

Eliyahu Goldratt er amerikansk managementkonsulent og arbejder globalt. Har udgivet flere bøger om
management - også i romanform.
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