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FattigLus på 1. klasse, kan du let spare dig til flere tusinde kroner, uanset forudsætning og økonomi.

Allerede på tredjedagen for bogens udgivelse rundede bogen 103 solgte eksemplarer.

Lær, hvordan du får råd til rødt kød og ferie med et budget, der får en gadesanger til at bryde sammen af grin.
Og find ud af, hvad begreber som Fuck You-Money, kronesuppe og pimp my pizza dækker over.

Bogen blev til, da forfatteren ville forfølge sin iværksætterdrøm, og opdagede, at man gør klogt i at kunne
koge suppe på en sten - især når alt går galt.

Det er muligt, at du starter med at spare af nød, men du ender med at gøre det af lyst.

Forfatteren donerer 5 kr. pr. solgt eksemplar til Terre Des Hommes-projektet Facse, der hjælper børn og
kvinder væk fra livet som tvangsprostituerede. Læs mere om projektet på

http://www.terredeshommes.dk/00003/00020/
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