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Med hjälp av 2act Resor testas du att
utmana dig själv och dina vänner på
många olika sätt. Testa att vara
superoptimist en hel dag, åk på
roadtrip från kust till kust, bota en
fobi, se frihetsgudinnan eller cykla till
valfri ort som du inte besökt tidigare.
Hur du löser uppdragen är din sak. Vi
räknar med att du får chans att uppleva
många spännande möten.

Betäll ditt ex via www.2act.se/butik
ISBN nr: 978-91-88139-06-1

Att se nya kulturer, äta annan mat och möta
nya människor innebär ofta att man får chans
att se nya sidor hos sig själv. Resor kan vara
avkoppling, men även ett utforskande äventyr.
Vissa föredrar att ta det lugnt på hotellrummet medan andra vill se varje möjliga vrå av
den nya platsen. Med 2act Resor får du vidgade
vyer, spännande upplevelser och mycket nytt att
berätta för nära och kära.

“Ett bra sätt att lära sig om sitt
land är att lämna det.”
trip med

d
Åk på roa

vänner

- Henry Rollins
SÅNGARE

Du får chans att, helt utan kostnad för dig, bjuda en person som har
blivit betydelsefull för dig på valfri upplevelse.
Vem bjuder du? Vad skulle ni göra tillsammans?

Varje bok är indelad i fyra kapitel kryddade med lärorika fakta

2act-böckerna är uppdelade i fyra delar
1. Förverkliga – Roliga uppdrag
2. Drömmar & visioner – Frågor att reflektera över
3. Skapa själv – Hitta på egna uppdrag
4. Skriv själv– Egna tankar & reflektioner
I kapitel 1 har vi föreslagit en rad olika uppdrag för dig att utföra. Antingen ensam eller tillsammans med någon
annan. Utmanande äventyr, vidgade vyer och nya livserfarenheter för dig. I kapitel 2 får du möjlighet att reflektera
och fokusera på dina drömmar och visioner. I kapitel 3 har du möjlighet att hitta på egna uppdrag som du vill
uppleca och i kapitel 4 finns det plats för egna reflektioner och tankar angående den här boken och de upplevelser
du fått genom den.
fakta: mjukband, liggande

A5, ca 124 sidor.
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