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Kan du finde på at skrive sådan? Eller hvad med ord som ekstrovert, kontrafaktisk eller benchmarking?

Mange bruger ofte udtryk, som de – hvis de bliver spurgt – ikke altid selv kan forklare. Men tænk på, at det
man selv kan have svært ved at forklare andre, har modtageren af en skriftlig meddelelse endnu sværere ved
at forstå. Du skal altid have din modtager i tankerne, når du kommunikerer. Du skriver til din modtager – ikke
kun til dig selv! Skriv og bliv læst henvender sig til alle, der skriver professionelle tekster på jobbet, f.eks.
kundebreve, referater og e-mail. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog, så den kan læses og bruges af alle.
Nogle har glemt, hvad de lærte i skolen om at skrive godt, endnu flere har aldrig fået det lært. Det vil denne
bog gerne råde bod på. Skriv og bliv læst er dels en opslagsbog, som du kan have stående på kontoret og
bruge i din hverdag, og dels giver den et indblik i den danske sprogdebat. Dette er 5. opdaterede og fuldt
ajourførte udgave af bogen. Siden sin udgivelse første gang i 2000 er bogen blevet solgt i mange tusinde

eksemplarer og har været til uvurderlig nytte for mange danske institutioner, organisationer og virksomheder.
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