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Skal jeg tage et lån? Købe bolig? Bo til leje? Bruge mine penge eller spare op? Skal jeg stole på min
bankrådgiver? Er jeg fornuftig husmor eller selvglad amatør? Er jeg et egern eller en løve? Privatøkonomi
kan virke uoverskuelig. Men sådan behøver det ikke være. Med vid - og en god portion humor - guider
forfatterne dig gennem den økonomiske jungle, så du kan sove trygt om natten. I en kort, kontant og

underholdende bog får du de vigtigste råd, tips og advarsler, der sikrer dig en sund økonomi gennem hele
livet. Få styr på lån, arv, pengegaver, spil, bolig, investering, forsikring og pension i et livsperspektiv.

Free trial available. The login with nemlogin failed please try again later. I Den lille bog om din økonomi har
Michael Møller og Niels Christian Nielsen samlet deres bedste råd tips og advarsler i en kort og kontant bog.

Den Lille Bog Om Økonomi

41 318 5 Forfatter Michael Møller Niels Christian Nielsen Oplæser Tobias May Hertz. NORDIQZENZ
Gaming Chair Rogue grå sort. Økonomi Opsparing Penge Den Lille Guide Til Ung Økonomi Bøger Bog Din
anmeldelse af Den Lille Guide Til Ung Økonomi Din vurdering 5 Bedst 4 3 2 1dårligst Navn Valgfri Skriv
din anmeldelse Valgfri. Undervejs møder du blandt andet filosoffen Marcus Aurelius Joakim Von And og en
svensk læge der var helt vild med vaskemaskiner. 41 318 5 Forfatter Michael Møller Niels Christian Nielsen
Oplæser Tobias May Hertz. Forfatternes udgangspunkt er nemlig at alt for mange mennesker er slemme til at
overvurdere egne evner når det handler om økonomi. Den lille bog om din økonomi. Prøv gratis Den lille bog

om din økonomi. På et tidspunkt som bestemt ikke er nu. Hold en unik børnefødselsdag med teater og
skattejagt eller kreativ fødselsdag med maling filtning mv. Computerstolen har et vippeligt ryglæn og en blød
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sædehynde så du kan justere din siddestilling efter dine egne præferencer og dermed sidde behageligt i stolen
under mange lange LAN og spilaftener
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