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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. Cecilia Ekebjär, 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. Rebecka Edgren Aldén, Damernas Värld
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. Född: Anna Carolina
Neurath 17 november 1985 (32 år): Nationalitet: Svensk: Yrke/uppdrag: Journalist: Anna Carolina Neurath,
född … Sköna hem är en inspirationskälla för heminredning med mängder av inspirationsgallerier. Här är
reglerna som du måste ha koll på. Vill du skapa och skriva mer. Född: Anna Carolina Neurath 17 november
1985 (32 år): Nationalitet: Svensk: Yrke/uppdrag: Journalist: Anna Carolina Neurath, född … Sköna hem är
en inspirationskälla för heminredning med mängder av inspirationsgallerier. Colin Nutley's first drama series
in twenty years, Missing (Saknad), premieres on C More on New Year's Day with a star studded cast including
Helena Bergström, Johan Widerberg and Molly Nutley. Det är. Det är. 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. Bara några dagar efter det historiska domslutet lämnade Kaj
Linna Sverige tillsammans med kärleken Petra Wüllrich. Det är. Vill du skapa och skriva mer. Du kan göra
mer på kortare tid med smarta lösningar för ett effektivt arbete. Bara några dagar efter det historiska
domslutet lämnade Kaj Linna Sverige tillsammans med kärleken Petra Wüllrich.
Du kan göra mer på kortare tid med smarta lösningar för ett effektivt arbete. Du kan göra mer på kortare tid
med smarta lösningar för ett effektivt arbete.

