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Wszystko, co powinna wiedzieć każda dziewczyna!
Ta książka to absolutny niezbędnik każdej dziewczyny. Wspaniały podręcznik pełen praktycznych,
sprawdzonych rad dotyczących codziennych, ale czasem wcale niełatwych czynności. Z jej kart dziewczyny
dowiedzą się między innymi, jak ugotować pyszne spaghetti, jak założyć poszwę na kołdrę czy jak naprawić
przebitą oponę w rowerze.
Ta niezwykła, pełna humoru książka stanie się wierną i najlepszą przyjaciółką każdej dziewczyny. Z tym
praktycznym zbiorem pomysłów i rad dziewczyny zaskoczą swoich rodziców, przyjaciół i znajomych, staną
się samodzielne i będą sypać niezwykłymi pomysłami jak z rękawa.
Z tej książki dziewczyny dowiedzą się, jak radzić sobie z:
– plamami na ulubionej bluzce
– uciążliwą czkawką
– segregowaniem śmieci
– gotowaniem jajka
– nakrywaniem do stołu
– pakowaniem prezentu i pisaniem listu z podziękowaniami.
Bardzo podobał mi się ten poradnik i pewnie zastosuję się do niektórych jego rad. Bardzo szybko się go
czyta i jest dostosowany dla młodszych osób. Na pewno każdej dziewczynce taka książeczka by się przydała.
Zachęcam do jej przeczytania, oczywiście każdą dziewczynkę, może wam też przydadzą się umiejętności
opisane przez Alexandrę Johnson. (Monia, 14 lat, www.recenzje-mlodziezowe.blogspot.com)
Super książka, którą polecamy nie tylko dla czytelników w wieku 8-12 lat, ale również dla dorosłych! Na
pewno nie wszyscy wiedzą, jak wyjść dobrze na zdjęciu, naprawić przebitą oponę w rowerze czy pozbyć się
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czkawki. W książce tej znajdują się tylko przydatne porady, napisane są często z humorem, co sprawi, że
jeszcze chętniej do niej sięgniemy. Polecamy dla każdej dziewczyny! (źródło: Bimbi.pl)
Odbiorcy:
– dziewczyny, które znajdą w tej książce wiele cennych rad.
– każdy, kto podarować chce dorastającej dziewczynce oryginalną, pełną humoru książkę.
Dlaczego warto nabyć tę książkę?
– udziela wielu cennych i praktycznych porad dotyczących różnych sytuacji życia codziennego.
– klimatyczna i oryginalna, przygotowana w ciekawej stylizacji graficznej.
– doskonały prezent na wiele miłych okazji.
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