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Eva & Adams partybok Måns Gahrton boken PDF Det här är en mycket viktig bok... ... för den handlar om
något av det viktigaste som finns: att träffas och ha kul ihop. Här kan alla partysugna få tips, recept, skojiga
idéer och svar på frågor som: Vem ska jag bjuda? Vad ska vi äta? Måste det bli dyrt? Var ska vi vara? Måste
jag diska? Finns det lekar som det inte är töntvarning på? Hur får man upp killarna på dansgolvet? Hur fixar
man en fest med ett speciellt tema? Hinner jag ha roligt själv? En och annan varning för partydödare utfärdas
också, det vill säga: göm datorn, låna ut videobanden och lägg fjärrkontrollen på ett mycket säkert ställe...
Här diskuteras också knepiga ämnen som kan vara bra att ta sig en funderare på: Är det så lyckat att ha FF?
Är det nån som känner sig utstött om han/hon inte får komma? Kan jag och Kalle hålla sams om vi har fest
ihop? Eftersom det här är Evas och Adams partybok så dyker förstås en massa kända figurer upp på sidorna,
bland annat i serieform. En hel del träffsäker situationskomik utlovas. Eva & Adams Partybok är en glad och
inspirerande bok för stora barn och små ungdomar. Författarna tagit sig an ämnet med stort allvar och mycket
humor. Med den här boken i handen blir det förhoppningsvis både roligare och lättare att ordna ett lyckat
party. Eva & Adam är välkända bland mellanstadiebarn och började som följetong i Kamratposten. Sedan
samlades stripparna till seriealbum (hittills sex utgivna), som även utvecklades till ungdomsböcker (hittills

fyra utgivna) och i vår kommer premiären på TV-serien! Åtta halvtimmesavsnitt visas i Kanal 1. Catti Edfeldt
är regissör och SF producerar. Måns Gahrton och Johan Unenge belönades 1995 med Seriefrämjandets pris
Unghunden för Eva & Adam som bästa serie för barn- och ungdom, samt för sitt engagerade arbete med

tecknade serier på skolor och serieläger.
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viktigaste som finns: att träffas och ha kul ihop. Här kan alla

partysugna få tips, recept, skojiga idéer och svar på frågor som: Vem
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