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Spar dig selv for både tid, ærgrelser og spildte penge resten af dit liv.

I "Overskud" forklarer økonomisk ekspert Karsten Engmann, hvordan du sparer flest penge uden at bruge alt
for meget tid på at tænke over din økonomi.

Bogen er bygget op over et livsforløb og kan læses fra ende til anden, men du kan også slå op og læse om de
økonomiske valg, som du står med i din aktuelle livsfase.

Der er gode råd om, hvordan du øger din indtjening og din formue. Du lærer også, hvordan du kan undgå at
lade dig friste af tilbud, der bare er for gode til at være sande.

"Overskud!" er også en personlig bog, da den bygger på forfatterens egne erfaringer og livsforløb, helt tilbage
fra dengang han flyttede hjemmefra, flyttede sammen med sin kæreste, fandt en anden kæreste som han fik
børn med, købte hus, blev ramt at nogle ulykker, oplevede at verden tog en drejning han ikke lige havde
forventet og frem til nu, hvor han med udsigt til små 20 år mere på arbejdsmarkedet så småt er begyndt at

tænke på sit livs tredje fase uden for arbejdsmarkedet.
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