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PDF Visste du att vi tjejer har sämre koll på privatekonomi än jämnåriga killar? Samtidigt har vi gått om
killarna i utbildningsnivå, och inom en snar framtid även i arbetslivet. Vi behöver bli minst lika bra på att

sköta vår egen ekonomi. För vem gör det annars?Att ta hand om dina pengar är detsamma som att respektera
dig själv. Vi kallar det Economista: att styra din ekonomi och därmed ditt liv istället för att ekonomin styr
dig. Precis som en fashionista bygger sin garderob, bygger en Economista sin ekonomi och sitt liv. När du
sparar ihop en buffert så har du fuck off-pengar om chefen är en idiot och du helt enkelt vill rymma från

vintermörkret till en solig plats. Boken ger dig enkla och konkreta verktyg för att finansiera dina studier, göra
bostadskarriär, välja rätt chef, maximera dina inkomster, investera och shoppa långsiktigt. Du får energi över
till viktigare och roligare saker än att ligga sömnlös av ekonomisk stress. Och det bästa av allt: Alla kan bli

en Economista!
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