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HISZPANKI
Odkryte ramiona to jeden z najgorętszych
trendów tego sezonu. Ubrania w tym stylu
w subtelny i kobiecy sposób podkreślają atuty
sylwetki. Na co dzień, zwłaszcza w cieplejsze
dni, takie ubrania można nosić
w
wersji boho. Bluzki o luźnym kroju, z
falbankami, kolorowymi haftami i koronkami
bardzo dobrze pasują do spódniczek i
klasycznych dżinsów. Hiszpański dekolt jest też
odpowiedni na wyjątkowe okazje. Jeżeli szukasz
idealnej sukienki, postaw na taką z odkrytymi
ramionami. Nosząc taki krój sukienek czy
bluzek,
warto upiąć włosy, żeby jeszcze
bardziej odsłonić ramiona i szyję.

Problemy
z rodzicami
Często kłócisz się z rodzicami? Uważasz, że Cię nie rozumieją? Czepiają
się o wszystko?
Problemy tego typu często doskwierają młodzieży, a chęć ich zwalczania
zmienia się w coraz większy konflikt z rodzicami. W końcu dochodzi do
momentu, kiedy kłócimy się z najbliższymi osobami o błahostki.
W rezultacie odbija to się również na rodzeństwie i ich psychice. Mamy
kilka pomysłów, jak załagodzić ten konflikt:
* można porozmawiać z rodzicami na temat wizyty u terapeuty czy
psychologa,
* spróbuj też postawić się w sytuacji rodzica, np. wyobraź sobie, w jaki
sposób Ty będziesz dogadywać się z dziećmi, gdy zostaniesz rodzicem,
*zastosuj postawę kompromisową.
Pamiętaj jednak, że najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa. Jeśli
będziesz rozmawiać ze swoimi rodzicami, wyjaśniać im swoje problemy
i udowadniać swoje racje, oni będą bardziej przychylni na to, co
mówisz.
Zapamiętaj, że kłótnie w zasadzie tylko pogarszają sytuację.
Zastosuj się do tych kilku rad, a problemy same się rozwiążą. :)

"Obsydian" Jennifer L. Armentrout
"Obsydian" to pierwszy tom serii Lux.
Książka napisana jest w narracji
pierwszoosobwej. Na pierwszy rzut oka
powieść wydaje się dość typowa. Główna
bohaterka - młoda, charyzmatyczna
dziewczyna wprowadza się do małego
miasteczka razem z mamą, gdzie poznaje
zabójczo przystojnego, ale równie
aroganckiego i bezczelnego chłopaka.
Szybko okazuje się, że para nie przypadła
sobie do gustu, a książka wcale nie jest
taka typowa - zmuszeni do swojego
towarzystwa, Katy i Daemon otwarcie
okazują sobie niechęć, co skutkuje
mnóstwem zabawnych i sarkastycznych
dialogów między nimi. Akcja rozkręca się
w zawrotnym tempie. Każdy z bohaterów
okazuje się logicznie myślącą i fantastyczną
postacią, a im dłużej czytamy książkę, tym
więcej pojawia się tam pomysłowych
i naprawdę intrygujących scen.
"Obsydian" to zabawna historia.
Bardzo mi zaimponowało zakończenie
powieści - zostało napisane z perspektywy
nie Katy ale Daemona. Polecam lekturę na
wakacje!
Seria Lux:
"Obsydian", "Onyks", "Opal", "Origin",
"Opossition"

1.Pierwszą pizzę podawali już starożytni Grecy. Ich
pizza przygotowywana była z płaskiego chleba
posmarowanego oliwą, posypanego czosnkiem
i ziołami.
2.Po raz pierwszy słowo "pizza" zostało użyte ok. 997
roku we Włoszech. Pochodzi ono najprawdopodobniej
od łacińskiego słowa „picea”, którym Rzymianie
określali bochen chleba w piecu.
3.Największa pizza ważyła 23 t, a jej średnica wynosiła
ok. 40 m.
4.Rekord w jedzeniu 30 cm pizzy na czas wynosi 41,31
s i należy do Kanadyjczyka.
5.W każdej sekundzie w USA sprzedaje się 350
kawałków pizzy.
6.Jedzenie pizzy raz w tygodniu zmniejsza ryzyko raka
przełyku.
7.Najwięcej pizzy jedzą Norwegowie. Przeciętny
Norweg zjada 5,4 kg pizzy rocznie.
8.Najdroższa pizza na świecie kosztowała 12 tysięcy
dolarów, zrobienie ciasta zajęło 72 godziny.
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