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Czeœæ!
Jak to siê dzieje, ¿e czasami mama
wo³a na obiad, a Wy jakoœ nie mo¿ecie po prostu odejœæ od komputera?
A tu jeszcze ktoœ napisze na GG,
wpadn¹ dwa e-maile (wiêc koniecznie
chcecie odpisaæ), a obiad stygnie...
Niby nic siê nie dzieje i nie chodzi tak naprawdê o ten obiad (choæ
niefajnie, jak trzeba Was wo³aæ
do sto³u kilkakrotnie!!!), ale... dlaczego w³aœciwie tak ciê¿ko oderwaæ
siê od kompa? Zajrzyjcie do artyku³u na stronie 2. Przeczytacie tam
10 oznak, które mog¹ œwiadczyæ
o tym, ¿e internet za bardzo
Was wci¹gn¹³...
W ¿yciu nastolatków problemy
czaj¹ siê na ka¿dym kroku. And¿elika dosta³a szlaban na zapraszanie goœci. Czy to ona przegiê³a?
Czy mo¿e rodzice przesadzili?
Sprawdź na stronie 8, jak by³o
naprawdê...
A znacie takich, którzy zwykle
s¹ dla Was niemili, a potem nagle,
gdy zachoruj¹, przychodz¹ po lekcje
i zachowuj¹ siê, jakby nic siê nie
sta³o? A mo¿e ktoœ Was naœladuje,
co maksymalnie wkurza? I co robiæ
z takimi osobami? Czy w ogóle na
takie typki jest jakaœ rada? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie
w tym numerze „Victora Juniora”.
Szukajcie te¿ konkursów – do wygrania ksi¹¿kowe nowoœci! A my
czekamy na listy i e-maile od Was.
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Pozdrowionka,
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