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PÅ NEW YORK TIMES TOPPLISTOR ÅR EFTER ÅR!

De råd som de flesta pappor traditionellt ger sina barn är så
vardagligt att det nästan känns klichéartat: ?Gå till skolan och få dig

en bra utbildning, spar pengar, jobba hårt och den finansiella
belöningen kommer att komma.?

I sin explosiva finanshandbok Rich Dad, Poor Dad föreslår Robert T
Kiyosaki att du kanske skulle ha struntat i dessa råd!

Här uppmuntras till en ny syn på det gamla traditionella synsättet i
kring ekonomi. Kiyosaki avslöjar hemligheten till sin väg till succé.

Författarens egen erfarenhet som mångmiljonär spelar en stor roll i
hans kontroversiella bok. Hans riktiga pappa, en välutbildad,

arbetsam man som var chef för skolsystemet på Hawaii, gav sin son
de traditionella faderliga råden om hårt arbete och den ekonomiska
vinningen, men dog fattig och bitter. Kiyosakis ?andra pappa?, hans
vän Mikes pappa, var en man som hoppat av skolan redan i ?high



school? som lärt Kiyosaki allt som han i dag vet är sant om pengar.
Hans ?rika pappa? levde upp till Kiyosakis smeknamn på honom,

eftersom han sedermera blev en av Hawaiis rikaste män.

Robert Kiyosakis filosofi är att du antingen är en mästare på
ekonomi eller en slav för pengar. Författaren sticker hål på myten att
du behöver en stor inkomst för att bli rik och får dig att ifrågasätt
tron om att ditt hus eller hem är en tillgång. Han vädjar också att vi
ska vägra lita på att skolsystemet lär våra barn någonting om pengar

och ekonomi.

Boken, som utgavs första gången 1997 ligger fortfarande på
bästsäljarlistorna i USA och har blivit något av en världsinstitution.
Den har totalt sålt i 9 miljoner exemplar i fler 30 länder. Nu kan du

äntligen läsa den på svenska!
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