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Nominerad till Årets Deckardebut i Crimetime Specsavers Award 2016! Neurath har gjort en gedigen debut
och med koncis stil skrivit en thriller som utspelar sig i finansbranschen. Henric Ahlgren, BTJ-häftet nr 6,
2016 Under en jakthelg i Skåne nås Peder af Rooth av ett samtal som kommer att förändra allt: den anrika
bank där han är vd riskerar konkurs. Någon timme senare sitter han i ett privatplan med sin fru på väg tillbaka
till Stockholm där dramatiska dygn väntar. Den egensinniga ekonomijournalisten Beatrice Farkas fick tipset
som skulle kunna fälla banken för länge sedan. I månader har hon stridit mot ett par av landets mäktigaste
finansmän. Aldrig hade hon kunnat ana konsekvenserna av sitt avslöjande. En natt väcks hon av ett sms. En av
bankcheferna som blivit hennes bästa källa har fallit från sin balkong på Strandvägen. Kvällspressen skriver
om det som ett självmord. Men hon är övertygad om att det inte stämmer. Någon ville stoppa honom.
Fartblinda är en thriller som utspelar sig i den svenska finansvärlden, delvis inspirerad av verkligheten.
"Neurath lyckas göra ämnet både begripligt, intressant och spännande ... den är baserad på verklig grund,
krisen i HQ Bank, vilket gör läsningen än mer intressant ... bra tempo och spännande intriger med karaktärer
som Neurath lyckas göra flersidiga." Gefle Dagblad "En spännande och initierad thriller i finansmiljö.
Parallellerna till den uppmärksammade HQ-kraschen för några år sedan gör boken extra kittlande ... underbart

att följa hur egoistiska, sexistiska och snuskigt rika finanssnubbar trasslar in sig i lögner och faller på eget
grepp. Damernas Värld Den som inte trodde att en thriller om fiffel och båg i bankvärlden kunde vara
intressant ska tänka om för Carolina Neuraths Fartblinda är hur spännande som helst! Allers Självklart
levererar Neurath en bra bok.
Handlingen i boken rör sig kring mina favoritämnen makt, pengar och höga risker. Läs. Aftonbladet
Spännande och lättbegripligt om hur en bankskandal egentligen fungerar. Nöje och fakta på en gång!
Hemmets Veckotidning
PERSÅKERS SPEED SHOP HOME PAGE UPPDATERAD 2018-04-08 AKTIVITETER PÅ GÅNG Persåkers Speed Shop Detta är planerat vad vi ska göra. Här är reglerna som du måste ha koll på. För exakt
ett år sedan krockade en självkörande Volvo XC90 i Arizona. Då ska du ta dig till Lagaoset, som på
nutidssvenska betyder ” Ån Lagans mynning i havet “. För exakt ett år sedan krockade en självkörande Volvo
XC90 i Arizona. Då ska du ta dig till Lagaoset, som på nutidssvenska betyder ” Ån Lagans mynning i havet “.
Syftet med en bättre struktur i arbetet är att hitta en bra balans mellan att göra rätt saker och ändå hinna vara
spontan och social.
Vad sägs om en tvådagarskurs där får du jobba med en mängd intensiva korta och långa skrivövningar,
kombinerade med inslag kring dramaturgi, bildspråk, disposition, struktur och textkritik. Läs om fördelarna
som kan motivera dig till att arbeta med bättre struktur. Här är reglerna som du måste ha koll på. Läs om
fördelarna som kan motivera dig till att arbeta med bättre struktur. Läs om fördelarna som kan motivera dig
till att arbeta med bättre struktur. Du kan göra mer på kortare tid med smarta lösningar för ett effektivt arbete.
Då ska du ta dig till Lagaoset, som på nutidssvenska betyder ” Ån Lagans mynning i havet “.
Vad sägs om en tvådagarskurs där får du jobba med en mängd intensiva korta och långa skrivövningar,
kombinerade med inslag kring dramaturgi, bildspråk, disposition, struktur och textkritik. För exakt ett år
sedan krockade en självkörande Volvo XC90 i Arizona. Vad sägs om en tvådagarskurs där får du jobba med
en mängd intensiva korta och långa skrivövningar, kombinerade med inslag kring dramaturgi, bildspråk,
disposition, struktur och textkritik. Nu avslöjar Carolina Neurath hur det gick till då hon fick
programledarjobbet för 'Mor Vill du skapa och skriva mer. Syftet med en bättre struktur i arbetet är att hitta
en bra balans mellan att göra rätt saker och ändå hinna vara spontan och social. Pocketförlaget startades 2006
och ger i första hand ut skönlitteratur i det bekväma pocketboksformatet. Du kan göra mer på kortare tid med
smarta lösningar för ett effektivt arbete.

