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Snigende gæld Anker Tiedemann Hent PDF Forlaget skriver: Serien EVENTYRLIG MATEMATIK er skrevet
til de 10 til 14 årige. Her er matematikken sat ind i en historisk, dramatisk og - for aldersgruppen -

nærværende ramme, så bøgerne også kan bruges som blot - LYSTLÆSNING.

Snigende gæld  -  Penge er dyre, når man skal låne dem.
Clara og Mikkel opdager, at deres storebror Kristian skylder en masse penge væk. Han er blevet afhængig af
at spille på Oddset og andre hurtige spil om penge på nettet. Han har optaget kviklån for at kunne blive ved
med at spille - lån, som han ikke kan betale tilbage! Clara og Mikkel gør alt for at hjælpe deres storebror ud
af kniben, og imens laver Tobias, Claras klassekammerat, små film på YouTube, hvor han forklarer, hvad

begreber som kviklån, Riebers, renter, renters rente og ÅOP betyder. 
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