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opmærksomhed din vigtigste ressource. De mange forstyrrelser forhindrer dig i at udnytte dit fulde potentiale
– så brug din opmærksomhed klogt. Denne bog giver dig indsigt i, hvad forstyrrelserne gør ved dig, og
hvordan de opstår, så du kan genvinde kontrollen og nå dine mål. Både fra time til time og de helt store

drømme. I bogen møder du 15 personligheder, som alle står i et ekstremt arbejdspres – uden at miste fokus.
Og så er der forfatteren selv, som har skabt sig et succesfuldt arbejdsliv ved hjælp af enkle regler og

gennemprøvede arbejdsmetoder. Alle videregiver de generøst deres erfaringer og gode råd. I bogen medvirker
blandt andre forfatter Ib Michael, chefredaktør Christian Jensen, CEO Merete Eldrup, iværksætter Martin
Thorborg, CEO Sheela Maini Søgaard, tegner Anders Morgenthaler, investor Jimmy Maymann-Holler,

topchef Jeanette Fangel Løgstrup, hjerneforsker Troels W. Kjær og advokat Eva Persson. »Det er virkelig en
god bog at blive klog af for sådan et menneske som mig, der selv skal administrere min arbejdstid. Den burde

alle læse, hvis de vil være bedre til at bruge deres tid fornuftigt«. – Lilian Kingo, redaktør og oversætter
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