Cum sa faci fata
oricaror

Traducere din limba engleză de Roland Schenn

CORINT JUNIOR
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Scrisoare de la Roxana Totolici, redactor-șef
Drumul de la copilărie la maturitate, trecând prin adolescenţă, e plin de obstacole şi
dileme. Și ﬁindcă ﬁecare dintre noi e diferit, sfaturile pentru a trece peste toate aceste
probleme nu pot ﬁ general valabile. Cu toate astea, ele sunt un colac de salvare atunci
când nu găseşti nicio soluţie. Ce îţi scapă însă este faptul că soluţia problemei tale se
aﬂă chiar în mintea şi în suﬂetul tău şi nicio prietenă din lume, indifent cât ar ﬁ ea de
bună şi de inteligentă, nu poate furniza soluţii universal valabile. Iar această carte te
învaţă tocmai aceste lucruri şi te ajută să ai mai multă încredere în tine, ca să poţi să
iei decizii şi să rezolvi situaţiile grele cu care te confrunţi. Acest ghid îţi va
dezvălui şi cum să ai relaţii bune cu toţi cei din jurul tău. Viaţa e o felie de
pâine prăjită, iar tu eşti singura care poate avea grijă ca ea să nu se ardă! 

Cel mai mult îmi place la jobul meu fap
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Mai ales în al meu!
Pentru prăjitorul meu, modul „ușor
rumenit“ este aproape o
catastrofă nucleară.
Nici nu pot să vă povestes
c despre dimineața în car
e
mam
dus la etaj să-mi usuc
părul cu foehnul și, când
m-am întors la bucătărie,
m-am trezit cu un mic dej
flambat. În timp ce alte pro
un
duse pentru micul dejun,
cum ar fi pâinea feliată sau
covrigii, se dezintegrează
în firimituri, aparent poți
face un grătar cu Pop-Tart
s.
Inițial am intrat în panică
și am scos din priză prăjito
rul de pâine. Apoi am des
străvechiul secret chinezesc
coperit
pentru a scoate un Pop-T
art din prăjitorul de pâine:
bețișoarele. Ia o pereche
de bețișoare, apucă cu gri
jă felia de Pop-Tart arsă și
arunc-o
în chiuvetă dintr-o singură
mișcare. Marele adevă
r descoperit de mine: o felie
de Pop-Tart nu se arde nic
iodată dacă o supraveghezi
când o pui în prăjitorul
de pâine.
Știu că unele persoane se
vor simţi înșelate sau dez
amăgite, dar acesta este
adevăr: pot da sfaturi des
purul
pre un milion de lucruri și,
în același timp, despre nim
ic.
Adevărul este că, oricâte
sfaturi ar primi fetele de la
alții, de cele mai
multe ori au ele însele răs
punsurile potrivite. Uneor
i sfaturile vin de la o perso
de încredere (sau din revista lor
ană
preferată). Alteori proble
ma existentă trebuie
discutată cu cineva. Adese
a însă, noi, fetele, simțim
nevoia să ne spună
altcineva ceea ce ne șopteș
te deja vocea noastră lău
ntrică.

De ce?
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u poți trăi fără prietene. Ele sunt sarea în bucate, sosul

de pe pizza, cireașa de pe tort... mă rog, ai înțeles ce
vreau să zic. Adevărul este că prietenele ne fac să ne
simțim împlinite. Indiferent dacă ne țin treze toată noaptea cu
mesaje haioase sau sunt lângă noi, oferindu-ne șervețele atunci
când plângem în urma despărțirii de un iubit, prietenele ne fac
mai bune, mai fericite într-o mie de feluri.
Din când în când însă, o prietenă îți poate crea tot felul de
necazuri. Mai ales dacă te vorbește pe la spate, îți divulgă
secretele sau te îndepărtează, făcându-te să te simți exclusă.
Dar poate că prietena ta nu e o prefăcută, ci îți

face doar

concurență în anumite cazuri, cum ar fi în relațiile cu băieții sau
la notele de la școală, sau te tot lasă baltă, anulând planuri
importante, făcute din timp. Indiferent care-ar fi buba, există o
mulțime de probleme din cauza cărora vă puteți distanța una de
alta, ca aisbergurile din Antarctica; poți ajunge
chiar să pui sub semnul întrebării cuvântul
„totdeauna“ din formula „cele mai bune
prietene, pentru totdeauna“.
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Dar nu-ți face griji: îți oferim
soluțiile pentru a rezolva
necazurile și a trece peste
problemele care se pun în calea
unei prietenii minunate. Fie că îți
faci prietene noi sau te desparți
de cele vechi, iată cum să rezolvi –
rapid! – orice necaz cu prietenele.
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