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En-to-tre-NU! handler om den første rigtige, men også umulige kærlighed. Jeppe og Cecilie, der begge lige er
begyndt i gymnasiet, forelsker sig i hinanden. Deres kærlighed bliver sat på prøve, da de begge ved, at deres
kærlighed er på lånt tid. Samtidig er de klar over, at de er nødt til udfordre skæbnen og nyde hvert sekund. At

leve er at turde dø!

Filmatiseres
Jesper Wung-Sungs populære roman En-to-tre-NU! bliver nu filmatiseret af Regner Grasten Filmproduktion

og filmen får premiere i landets biografer 4. maj 2016.
I den anledning udgives bogen i en ny udgave med nyt omslag, nemlig filmplakaten. Ydermere udarbejdes
der et undervisningsforløb, med didaktiske overvejelser og konkrete bud på, hvordan bogen og filmen kan
bruges i undervisningen. Dette kommer til at ligge på Dansklærerforeningens hjemmeside, samtidig med at

filmen får premiere og bogen igen kan købes i vores shop.

En, to, tre NU! indgår i serien Frit for fantasi.

Målgruppe: 7.-10. klasse, Ungdomsuddannelserne.
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