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Fii mai tare ca toti împreuna! 

Fii cea mai buna!

NOT| C|TRE CITITORI 

Autorul [i editura î[i declin\ orice responsabilitate pentru
accidentele [i nepl\cerile ce pot surveni în urma

informa]iilor oferite în aceast\ carte.

Ca s\ fii cea mai bun\ în toate va trebui s\-]i folose[ti
judecata în fiecare moment: s\ por]i întotdeauna un

echipament de protec]ie adecvat, s\ nu încalci legea [i
regulile locului [i s\ fii respectuoas\ cu ceilal]i.
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CUM S| EXPLICI DE CE AI ÎNTÂRZIAT 
LA {COAL|

Întotdeauna prinde bine s\ ai câteva scuze gata preg\tite,
dac\ se întâmpl\ s\ întârzii cumva la [coal\ (de[i nu din
vina ta, bineîn]eles).

„Am venit pân\ la poarta [colii [i-abia atunci mi-am dat
seama c\ eram înc\ îmbr\cat\ în pijamale, a[a c\ a trebuit

s\ m\ întorc acas\ s\ m\ schimb.”
„Când am ajuns aici, doamna profesoar\ nu era în clas\,

a[a c\ am ie[it s-o caut.”
„Am fost r\pit\ de extratere[tri ca s\ fac\ experien]e pe

mine. Am fost plecat\ cincizeci de ani, dar, din fericire, pe
P\mânt n-a trecut decât o or\.”

„Am inventat o ma[in\ a timpului care m-a purtat în viitor
pân\ la momentul în care mi se afi[aser\ rezultatele la

examen. Am v\zut c\ am luat 10 pe linie, a[a c\ m-am
gândit c\ a[ putea s-o las mai moale de acum încolo.”

„L-am ajutat pe coco[ul mo[ului s\-[i g\seasc\ pungu]a cu
doi bani.”

„Am stors pasta de din]i prea tare [i mi-am pierdut toat\
diminea]a ca s-o bag la loc în tub.”

„P\rin]ii mei au pierdut cheile de la cu[ca în care m\ ]in.”
„Mi-e team\ c\ nu v\ pot spune de ce am întârziat.

Guvernul mi-a cerut s\ jur c\ voi p\stra secretul.”
„N-am întârziat... ceilal]i au venit prea devreme.”

„Am avut un vis în care se f\cea c\ eram cea mai bun\ din
clas\, a[a c\ nu m-am mai ostenit s\ m\ dau jos din pat.”
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CUM S| AR|}I CÂT MAI BINE ÎN POZE

Ai fotografii cu tine care nu-]i plac deloc, a[a c\ mai bine
mori decât s\ le ar\]i cuiva? Urmeaz\ sfaturile simple de
mai jos ca, de acum, s\ ar\]i fabulos în toate fotografiile.

• Nu te str\dui prea tare s\ stai într-o anume pozi]ie. Cu
cât ar\]i mai natural, cu atât mai bine o s\ ias\ fotografia.

• Stai dreapt\, cu capul sus. Întoarce-te pu]in într-o parte,
punând un picior înaintea celuilalt, ca în desenul de mai

jos. A[a vei putea s\-]i ar\]i fa]a [i corpul din „semiprofil”,
ceea ce este foarte avantajos.

• Zâmbe[te – nimeni nu arat\ bine când are o expresie
trist\. Probabil ]i s-a spus „Zâmbi]i, v\ rog!”, dar asta poate

face ca un zâmbet s\ par\ mai curând o strâmb\tur\.
Pentru un surâs natural, senin, u[or de ob]inut, împinge cu

limba în spatele din]ilor de sus.
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• Deschide ochii larg (dar nu te holba, ca s\ nu pari
speriat\ sau pu]in s\rit\ de pe fix). Nu te uita direct la

aparatul de fotografiat, fiindc\ s-ar putea s\ ie[i cu ochii
ro[ii. Îndreapt\-]i privirea într-un punct ceva mai sus decât

obiectivul aparatului.

• Relaxeaz\-te cât po]i de mult. Cu pu]in înainte s\ ]i se
fac\ fotografia, trage adânc aer în piept [i expir\ prelung.

CUM S| FACI O CAPSUL| A TIMPULUI

Îng\duie genera]iilor viitoare s\ [tie totul despre tine [i
despre lumea în care tr\ie[ti. G\se[te un recipient care
poate fi închis ermetic, pentru a proteja con]inutul. Unul de
plastic pentru alimente ar fi ideal. Scrie pe el „A nu se
deschide pân\ în anul 2020” sau oricare alt\ dat\ vrei tu.
În capsul\ trebuie s\ pui câteva lucruri obligatorii.

• O scrisoare sau o înregistrare adresat\ persoanei care î]i
va g\si capsula. Anun]\ data din ziua în care scrii sau te

înregistrezi [i poveste[te pu]in despre tine [i despre via]a ta.
Po]i s\ descrii cum î]i închipui tu c-o s\ fie viitorul.

• Câteva fotografii de-ale familiei tale [i un arbore
genealogic (vezi paginile 58 [i 59).

• Cel mai nou num\r al revistei tale preferate.

• Un CD cu melodiile tale favorite.

• O moned\ nou-nou]\, emis\ în anul în care alc\tuie[ti
colec]ia de amintiri.

• Nu pune nimic de valoare sau comestibil.

Când recipientul e plin, îngroap\-l sau pune-l în podul casei.
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CUM S| FII CEA MAI BUN| GAZD| A
UNEI NOP}I PETRECUTE CU PRIETENELE

Urmeaz\ aceste sfaturi importante [i curând o s\ fii
cunoscut\ ca o div\ a pernelor de puf.
• Invit\ cel mult patru prietene, dac\ vrei s\ fii sigur\ c\ o
s\ reu[e[ti s\ le acorzi fiec\reia aten]ia cuvenit\. Trimite-le

invita]ii scrise cu mult înainte, ca prietenele tale s\ nu-[i
fac\ alte planuri. Cere-le s\-]i dea un r\spuns, ca s\ [tii

câte vor veni într-adev\r.
• N-ar fi r\u deloc s\ alegi o tem\ pentru noaptea cu

prietenele [i s\ ceri fiec\rei invitate s\ aduc\ ceva care s\
contribuie la distrac]ie. Dac\ v-a]i gândit, de pild\, la o
noapte de r\sf\] ca la salonul de frumuse]e, ar putea s\
aduc\ o plac\ de îndreptat p\rul [i o trus\ de machiaj.

Pl\nui]i împreun\ diverse activit\]i [i împodobe[te-]i camera
pe tema respectiv\.

• Gânde[te-te la ce jocuri a]i putea juca [i strânge tot ce
ve]i avea nevoie înainte s\ soseasc\ invitatele. Roag\-le pe
prietenele tale s\ vin\ cu CD-urile lor preferate, cu DVD-uri

sau jocuri pentru calculator.
• Fii o gazd\ bun\ – ai grij\ s\ aib\ toat\ lumea orice-[i
dore[te [i s\ [tie unde e baia. Îngrije[te-te ca fiecare s\
aib\ un loc unde s\ doarm\ comod (le po]i sugera s\-[i

aduc\ sacii de dormit, dac\ e nevoie).
• Aprovizioneaz\-te cu mâncare din bel[ug, inclusiv gust\ri
de servit la miezul nop]ii [i în diminea]a urm\toare, la micul

dejun.
• Nu uita de regula nop]ilor cu prietenele – secretele

discutate nu le va afla nimeni altcineva.


