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Kära gamla dagbok, lyssna nu! Minna spelar hiphop tillsammans med sin kompis Jossan. Och hon är faktiskt
rätt grym på att sjunga och skriva texter. Musiken blir Minnas flykt från allt som snurrar i huvudet. Som att
hennes mamma dejtar en sjukt störig snubbe. Och att prylar på ett mystiskt sätt har börjat försvinna där
hemma. Boken är skriven i dagboksform och kastar läsaren rakt in i Minnas verklighet, full av texter, toner,
takter om allt möjligt. Martin Jonols gestaltar skarpt en tonårings kaotiska tillvaro.
Det gör ont, det sprudlar - allt på en gång.
- Lättläst för tonåringar om musik och känslor - Starka tjejer som vågar ta plats och utmana killarna - Mycket
humor och skratt men gott om djupare undertoner Sagt om boken: "Detta är en historia om att hitta sig själv
och stå upp för det man vill göra; med hiphopmusiken som en fond. Minna är en väl tecknad karaktär och
hennes känslor och handlingar känns realistiska i den berg- och dalbana som tonåren kan vara. Jonols språk är
lättläst och läsaren dras direkt in i berättelsen - det är full fart från första sidan. /.../ Med ett coolt omslag
tillsammans med ett välskrivet innehåll har denna bok stora möjligheter att nå många läsare i tonåren." Anna
Wilner, BTJ-häfte 2015:01 Hegas - lätta att läsa, svåra att motstå
Predikan: Daniel Röjås. Alternative content Lär dig använda ditt kroppsspråk, tonläge och ordval för att
anpassa din kommunikation på ett sådant sätt att det blir intressant, relevant och engagerande.
Fri Folkbildning Fri Folkbildning. För att kunna göra 8sidor. Micke berättar om sin nya lägenhet. 19. 16.
Dags att sätta lillebror på plats I avsnitt #34 av Valenciapodden diskuterar vi bland annat: - Gayas
kontraktsförlängning, bra eller dåligt. Jag heter Mohamud.
'I huvudet på' Per Schlingmann 23 augusti kl. Dags att sätta lillebror på plats I avsnitt #34 av

Valenciapodden diskuterar vi bland annat: - Gayas kontraktsförlängning, bra eller dåligt. 00-18. Vi pratar om
det politiska läge som råder i Sverige, bara ett par veckor före valet 2018. Kom på öppet Hus hos Miroi
onsdagar kl 15:00-16:30 När du ska tillverka eller sälja produkter. Titta och lyssna på Malous efter tio samt
Radio P4 Kulturnyheter Har du en konsumentfråga. Föreningen arrangerar föredrag och fria samtal i ämnen
och med perspektiv som inte görs av andra organisationer. Foto: Ronny Karlsson/DN/TT Fri Folkbildning Fri
Folkbildning. Vilka krav ställs på dig och de produkter som du tillverkar eller säljer.
00. Elevarbeten Le åt döden, Ett halvt ark papper. 19. På den här sidan finns information om vad som är
brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. 16.

