
Szkolnik Superdziewczyny

Zorganizuj się z Emi

ZAPLANUJ. ZREALIZUJ. ZRELAKSUJ SIĘ.

Sięgnij po najnowszy „Szkolnik Superdziewczyny” z serii „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”
autorstwa Agnieszki Mielech z ilustracjami Magdaleny Babińskiej! Zostań SZEFOWĄ swojego czasu
i działaj jak Emi w Tajnym Klubie Superdziewczyn!

Fanki bestsellerowej serii „Emi i Tajny Klub

Superdziewczyn” mają teraz do dyspozycji niezwykły
szkolnik – planer TYLKO DLA SUPERDZIEWCZYN!

Planer będzie z Tobą na co dzień: w domu, w szkole i

w czasie wakacji. Zaplanuj naukę, ogarnij prace

domowe i ważne wydarzenia. Znajdź czas na swoje

pasje.

Poznaj SIEDEM KROKÓW SUPERDZIEWCZYNY DO

SUPERORGANIZACJI! Odkryj atuty planowania:

dzięki szkolnikowi znajdziesz więcej czasu na

MEGAZABAWĘ, realizację marzeń i pasji! Zainspiruj

się historiami znanych SUPERDZIEWCZYN, takich jak

IGA ŚWIĄTEK, YOUNG LEOSIA, OLENA ZELEŃSKA,

MILLIE BOBBY BROWN czy ASTRID LINDGREN, które

odważyły się żyć według własnych zasad. Poznaj

ekodziewczyny i dowiedz się, jak zmieniają świat na

lepsze!

Przekonaj się, że marzenia mogą się spełniać! Miej

odwagę i działaj!

O twórczyniach „Szkolnika Superdziewczyny”:

Agnieszka Mielech – autorka serii, urodzona na Podlasiu, sercem obywatelka świata. Jest mamą,

autorką książek i uczestniczką przestrzeni biznesowej w nieustannej podróży. Absolwentka

polonistyki oraz podyplomowych studiów Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań
nowoczesności w Instytucie Literatury Polskiej UW, a także Marketingu w Szkole Głównej Handlowej

w Warszawie i Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z dystrybucją
filmową. Mama Basi oraz pasjonatka literatury dziecięcej i podróży po Stanach Zjednoczonych.

Pisze od najmłodszych lat dla siebie i bliskich, a publikuje od 2013 roku. 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”.

Magdalena Babińska – ilustratorka. Mama Matyldy, która stanowi dla niej niekończące się źródło
inspiracji. Ilustruje publikacje dla najmłodszych, takie jak książeczki Zgaduj z Czuczu i XploreTeam,

„Świetlik w ciemności” Jakuba Ćwieka, „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, „Zagadka purpurowej

orchidei” i „Zagadka srebrnego ducha” Agnieszki Stelmaszyk, „Franek i Finka” Anety Jadowskiej.

Rysuje setki ilustracji do podręczników dla przedszkolaków i szkolniaków. Prywatnie fanka fantastyki i

komiksów. Twórczyni ilustracji do książek z gatunku urban fantasy Anety Jadowskiej.
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