
Wyruszcie w niezwykle apetyczną podróż.

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Niezłe ziółka

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn gotują się do kolejnej przygody. Tym razem przyjaciele wezmą
udział w wyjątkowym kulinarnym projekcie, który jak się okaże, związany jest nie tylko z

poszukiwaniem nowych smaków, ale z nauką tolerancji i pomocą potrzebującym. Co tym razem

przytrafi się paczce zwariowanych bohaterów?

„Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” autorstwa Agnieszki Mielech – premiera 16 czerwca 2021!

Słodkie czy słone? Pasta czy pizza? Pietruszka czy bazylia?

Poznajcie nowe pyszne hobby Emi i Tajnego Klubu

Superdziewczyn! Przyjaciele biorą udział w szkolnym projekcie

związanym z tolerancją i wraz z gotującą drużyną organizują
charytatywną kawiarenkę. Tak rozpoczyna się nowa tajna

misja, w której stawką jest pomoc dla potrzebujących.

Rozgośćcie się w kuchni pełnej aromatów i smaków i wraz z

Emi, Frankiem, Florą, Faustyną oraz Anielą wyruszcie w

apetyczną podróż. Przekonajcie się, że każdy bez względu na

pochodzenie i wygląd, jest wyjątkowy!

To będzie smakowita przygoda!

O autorce:

Agnieszka Mielech – jest Mamą, autorką książek i uczestniczką przestrzeni biznesowej w nieustannej

podróży. Pochodzi z Podlasia, urodzona i wychowana na Białostocczyźnie w cudownych latach

siedemdziesiątych. W poszukiwaniu rozwoju osobistego kilka lat temu zrealizowała studia

podyplomowe – Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności w Instytucie

Literatury Polskiej UW. Ukończyła także inspirujące i motywujące studia biznesowe Executive MBA

(EMBA) na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze od najmłodszych lat dla siebie i bliskich a publikuje od

roku 2013. Nakładem wydawnictwa Wilga (Grupa Wydawnicza Foksal) ukazała się seria Emi i Tajny

Klub Superdziewczyn, która zawiera już ponad dwadzieścia książek oraz dwa tomy powieści fantasy

dla nastolatków – Jaga Czekolada i baszta tajemnic.

Pasjonuje się także projektami startupowymi i nowymi technologiami związanymi z zarządzaniem

czasem oraz edukacją.

Przemierzyła dużą część Europy i nadal tylko niewielką część Ameryki Północnej. Zakochana w

Kalifornii i Zatoce Chesapeake nad Atlantykiem. Zawsze wraca na nadbałtycki Półwysep Helski.

http://agnieszkamielech.com

http://www.emisuperdziewczyna.pl/
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