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Bun-venit în gimnaziu! Pentru multe fete, 

acest lucru înseamnă o nouă clădire, profesori noi, activităţi noi şi 

chiar găsirea de noi prieteni. Este întru totul fi resc ca gimnaziul să ți 

se pară o e t ă i ito e... dar şi unul dintre cele mai înspăi-

mântătoare lucruri care ți s-a întâmplat vreodată. (Mda, ambele, în 

același timp.)

I tă e lit te  nu eşti singura în această situaţie. Prietena ta cea 

mai bună gândeşte la fel. La fel şi cea mai populară fată din şcoală. 

Şi cel mai inteligent coleg de clasă. Practic, fi ecare colegă din anul 

precedent este îngrijorată, emoţionată şi extrem de speriată de 

faptul că anul ăsta va începe gimnaziul. Cine-ar fi  crezut că aveţi 

atât de multe lucruri în comun?

Gimnaziul o să-ți dea câteva bătăi de cap, asta-i sigur. Dar, cre-

de-ne, nu va fi  ceva ce nu poţi depăşi – te asigurăm! Şi, norocul tău, 

oi te  ici ă te tă  Ştim ce te stresează cel mai mult – 

temele suplimentare, profesorii fi oroşi, fetele răutăcioase, 

adaptarea... A, am amintit de băieţi? Această carte îţi oferă toate 

sugestiile şi trucurile de care ai nevoie pentru a transforma gimna-

ziul în cei mai frumoşi ani ai tăi de până acum. O să fii groza-
vă, domnişoară! (Şi s-ar putea ca, după ce termini de citit aceas-

tă carte, să te gândeşti să i-o dai și celei mai bune prietene. Serios, 

ea e la fel de speriată ca şi tine!)

Introducere
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Scrisoare de la Roxana Totolici, redactor-șef
Prima zi de şcoală, colegii, profesorii, notele bune... Cine le poate uita?! Dar şcoala 
nu înseamnă doar clipe frumoase, ci şi multe confl icte, piedici şi capcane cărora 
trebuie să ştii cum să le faci faţă. Acest ghid te va ajuta să supravieţuieşti tuturor 
intrigilor din şcoală, oferindu-ţi răspunsuri şi soluţii şi nu doar pentru problemele 
de matematică, ci şi pentru cele care pot apărea între colegi. Cartea îţi 
va fi  mereu alături, conţinând în egală măsură sfaturi pentru a obţine 
note bune, dar şi pentru a avea în acelaşi timp o viaţă socială.  

Experiență împărtășită de Karen Bokram, editor al revistei Girls’ Life și coautoare a acestei cărți

La GL, când creăm fi ecare carte în parte, ne gân-dim la o i ă e o ă  tu. Şi, ca orice prie-tene de nădejde, acceptăm sugestii. Am întrebat peste 1 000 de fete care citesc revista GL ce-ar dori să cuprindă această carte. Şi, fetelor, ați avut atât de multe răspunsuri...
„Cum să nu te rătăceşti într-o şcoală uriaşă? Şi cum să rămâi aproape de prietenele din şcoala primară? Şi cum să te organizezi?“ Emily J., Colorado„Daţi-ne sugestii ca să fi m mai sigure pe noi!“ Georgia W., Indiana„Cum să obţin note bune şi să am şi o viaţă socială? Cum să le împac pe toa-te?“ Hilary K., Florida

De aceea am strâns cele mai bune sfaturi în legătură cu orice, începând cu 
bisericuțele între fete până la orele de curs, şi le-am introdus în aceste pa-
gini. Deşi nu putem prezice exact ce îţi vor aduce următorii doi sau trei ani (Prieteni noi? O nouă dragoste? Şefi a într-un grup?) îţi garantăm UN singur 
lucru – totul se va schimba în lumea ta.
Ţin minte că stăteam întinsă în pat cu o noapte înainte de a începe gimna-ziul, destul de nerăbdătoare, dar gândindu-mă: „Nimic nu va mai fi  la fel“. 
Desigur, majoritatea prietenelor mele mergeau la aceeaşi şcoală. Pe unii dintre puştii mai mari îi cunoşteam. A, cunoşteam chiar şi doi profesori. Dar, într-un 
anume fel, ştiam că lucrurile aveau să stea altfel. Cursurile urmau să fi e mai 
grele, prietenele mele aveau să-și facă alte prietene (şi eu la fel) şi, peste noap-
te, urma să ne trezim atrase într-un ilio  e i ec ii oi  Este stresant să te 
gândeşti la toate astea. Dar iată care-i faza: ai o singură şansă în acest an şco-
lar. Şi, indiferent cât de greu ţi-ar fi  să îţi imaginezi asta, într-o bună zi nu vei mai merge la şcoală. Noi, cele de la GL, vrem ca tu să poţi privi în urmă şi să te gândeşti la toate lucrurile grozave care s-au întâmplat pentru că ai riscat şi ai acceptat schimbarea.




