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Välkommen in i en värld av roliga
uppdrag och utmaningar. Med hjälp av
”2act Äventyr” testas du att utmana dig
själv och dina kompisar på många olika
sätt. Upptäck en stad på natten, bada med
hajar, öka din självkänsla, uppfinn något
som inte är uppfunnet och mycket, mycket
mer. Hur du löser uppdragen är ditt, din
familjs och dina vänners sak. Vi räknar med
att ni får många utmanande stunder ihop.
vidgade vyer och nya historier att berätta för
nära och kära.
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“If you surrender to the wind,
you can ride it.”
- Toni Morrison
FÖRFATTARE

Stå p
å to
ppen av ett berg

“Det finns de som lever för adrenalinkickar
och utför allt mer vågade äventyr för att uppnå
ruset, medan andra föredrar en lugnare tillvaro
och väljer att nå tillfredställelse genom mindre
riksfyllda äventyr.”

Du vinner massor med pengar och får chansen att åka på ditt livs
äventyr. När du kommer hem, vem är den första person som du
skulle vilja berätta om dina upplevelser för?

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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