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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 conﬂicte, 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.

La GL, când creăm
fiecare carte în parte
Experiență
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„Cum să nu te rătăc
eşti într-o şcoală ur
iaşă? Şi cum să răm
prietenele din şcoala
âi aproape de
primară? Şi cum să te
organizezi?“ Emily J.,
Colorado
„Daţi-ne sugestii ca
să fim mai sigure pe
noi!“ Georgia W.,
Indiana
„Cum să obţin note
bune şi să am şi o via
ţă socială? Cum să le
împac pe toate?“ Hilary K., Fl
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De aceea am strâns
în legătură cu orice
bisericuțele între fet
, începând cu
e până la orele de
curs, şi le-am introdu
gini. Deşi nu putem
s
în aceste paprezice exact ce îţi
vor aduce următorii
(Prieteni noi? O nouă
do
i sau trei ani
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UN singur
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ii dintre
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a
altfel. Cursurile urm
grele, prietenele me
au
să
fie mai
le aveau să-și facă alt
e prietene (şi eu la fel
te, urma să ne trezim
) şi, peste noapatrase într-un ilio
e i ec ii oi Este stres
gândeşti la toate as
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a: ai o singură şansă
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ac
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nu vei mai merge la
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