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Bogen er både en elevbog og en lærervejledning. Den indeholder de 10 afsnit fra dvd'en, så hver elev kan
arbejde individuelt med billed- og lydside.
Hovedpersonerne går i gymnasiet. Vi er med dem fra 3. g frem mod deres studentereksamen, og vi følger
deres liv med romantiske forviklinger, venskaber, familieforhold og misforståelser. Det hele finder sted under
solen i det smukke Nice. Bogen indeholder den komplette dialog og mange forskellige mundtlige og skriftlige
opgaver af diskuterende og kreativ art. I hvert kapitel findes et coin culturel. Som ekstramateriale findes til
sidst små dokumentarudsendelser om seriens skuespillere og deres liv.
Serien kan ses med eller uden franske undertekster. Målgruppe: lige efter et begyndersystem i 1. g begyndere
eller som repetition for let øvede i gymnasiet eller tilsvarende niveauer.
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