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nyudklækkede studenters 12 gode råd til, hvordan man opnår topkarakterer i gymnasiet uden at gå glip af
hverken festerne eller klassens skitur i vinterferien. ”Lad os få en ting på det rene: 12-tallerne kommer ikke
uden en vis portion hårdt arbejde. Det er ikke et spil, vi spiller, hvor det gælder om at springe over, hvor

gærdet er lavest, derimod er det en studentereksamen med topkarakterer og dine fremtidige
karrieremuligheder, der er på spil. Med den rette taktik og viljen bag garanterer vi, at det er inden for

rækkevidde. Det gælder blot om at udnytte de ressourcer, du har til rådighed, samt at prioritere din tid.” I
bogen får du 12 håndgribelige og lettilgængelige råd til, hvordan du kan optimere dine karakterer i

gymnasiet, skrevet af to elever, der lige har været igennem ræset – og nåede både festerne, vennerne og
lektierne.
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