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Fredagsmys : 101 favoriter för alla Emma Hamberg, Anette Rosvall boken PDF Alla fredagsmyser! Singlar,
nyförälskade par, oändligt gammelkära par, barnfamiljer, tjejpolarna, grannarna, gräsänklingen på egen hand,
fjortisar och pensionärer. I boken Fredagsmys finns inga rätt eller fel, bara en massa fiffiga recept för precis
alla typer av fredagar. Husmorsorna Emma Hamberg och Anette Rosvall har skrivit en passionerad och rolig
kärlekshistoria till veckodagen framför alla: fredagen. Och en påminnelse om hur viktigt det är att passa på att

mysa efter en lång och stressig arbetsvecka! Boken är indelad i kapitel med olika teman, inledda med en
humoristisk krönika. Med avsnitt som till exempel Sugen solokvist, Fredagsbiff, Mysmingel, Barntillåtet,
TV-dinner och Vuxenmys, finns det recept och tips för precis alla.På med mjukaste tofflorna, brassa på din

bästa musik och tänd några ljus, för nu är det dags för fredagsmys!
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