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Предговор
Дивно је бити девојчица!
Док одрасташ, откриваш нове могућ-

ности у животу. Tвој однос према другимa 
се мења. Понекад ти је највећи савезник 
мајка, понекад си блискија с другарицама, 
дечаци те све више привлаче.

Желиш да радиш много тога, правиш пла-
нове, а пре свега се питаш каква би жена 
желела да постанеш…

Није увек лако бити девојчица…

Раније ниси обраћала много пажње на 
своје тело, а сада се одједном у њему по-
некад осећаш нелагодно! Његов облик се 
мења и много је компликованије гледати 
како ти расту груди, како добијаш прве мен-
струације него што си могла и да замислиш. 
Понекад те збуњују туђи погледи. Још увек 
се осећаш као дете, а истовремено силно 
желиш да одрастеш: желиш да те оставе на 
миру док си у купатилу, волела би да изла-
зиш сама, да сасвим слободно телефони-
раш другарицама. А родитељи то понекад 
тешко прихватају.

Однос с дечацима уопште није исти као 
раније. Однедавно мислиш да су помало 
блесави и имаш утисак да не говорите истим 
језиком.
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Полако, без панике!
У овој књизи пронаћи ћеш решења за све 

своје мале бриге и праве проблеме. Она ће 
ти помоћи да „преживиш“ као девојчица.

А када је прочиташ, позајми је друговима 
да би те мало боље упознали!
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Сви дечаци гледају 
моју другарицу
У разреду увек постоји нека девојчица 
која има великог успеха код дечака. 
Можда зато што изгледа старије или 
зато што је врло опуштена. Укратко, она 
има особине које се допадају дечацима 
твог узраста.

Не привлачиш их ти мање, него их она 
привлачи више – у томе је разлика… Уоста-
лом, ти си изабрала управо њу за другари-
цу. Да ли верујеш у себе? Да случајно њој 
не приписујеш све врлине света, а себи све 
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Сви дечаци гледају моју другарицу

Ти си на потезу!

Немој да чучиш намрштена у неком 

ћошку и уздишеш због тога што те нико 

не гледа! Девојчице које се допадају 

дечацима понашају се опуштено и могу 

бити привлачне због тога, а не због свог 

изгледа.

мане? Да ли ти се то дешава са свим дру-
гарицама? Често се догађа да се дечацима 
много допадне девојчица која баш то жели 
да постигне. Твоја другарица се сигур-
но шминка или носи одећу која привлачи 
пажњу. А ти? Теби можда сад нимало није 
стало до тога. То је у реду. Није потребно 
да у тим годинама будеш велика заводница; 
имаћеш времена да шармираш дечаке! Или 
би ипак волела да будеш допадљива, али ти 
то некако не полази за руком? Само пола-
ко. Погледај фотографије чувених глуми-
ца из времена када су имале једанаест или 
дванаест година. Нису биле тако блиставе и 
женствене као што су данас.
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Сви дечаци гледају моју другарицу

Ти си на потезу! (наставак)

Да ли би се теби свидели дечаци које 

заводи твоја другарица? Јеси ли раз-

мишљала о томе? Понекад човек тугује 

за нечим што у ствари не би желео да 

има. Зар не мислиш да је то помало 

глупаво?

ЗЛАТНО ПРАВИЛО

Завођење је често питање времена.
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Никад нисам 
пољубила неког 
дечка. Да ли је то 
страшно?
Није. Било би без везе да пољубиш неког 
дечка ако то заиста не желиш.

У ствари, још ниси упознала дечака који 
би ти се свидео толико да би се с њим пољу-
била. Нема разлога да себе тераш на то. Не 
желиш ваљда да урадиш тако нешто само 
зато што то раде твоје другарице? То би 
било глупо. Ако би неког пољубила тек тако, 
само да би видела како то изгледа, може ти 
бити одвратно. Љубљење у уста представља 
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Никад нисам пољубила неког дечка. Да ли је то страшно?

велику блискост, први корак ка сексуал-
ности, а ти се не осећаш спремном за тако 
нешто. Стога сачекај прави тренутак, не 
жури – читав живот је пред тобом!

Ти си на потезу!

Немој да дозволиш да те задиве 

другарице које често измишљају. 

Оне се хвалишу, а с дечацима су 

се љубиле исто колико и ти!

Одбацују те због тога? Пронађи 

друге другарице, те баш и нису 

занимљиве.

Усуди се да се разликујеш од њих 

тако што ћеш јасно и гласно изјави-

ти да чекаш да упознаш дечка који 

ће ти се свидети. У погледу те теме, 

као и свих осталих које се тичу твог 

тела и твоје приватности, немој да 

се поводиш за другима под изгово-

ром да то сви раде. Ниси овца.

ЗЛАТНО ПРАВИЛО

Није никакав подвиг пољубити 
неког дечка.



13

Мислим да су 
дечаци прави 
идиоти
Буди сигурна да и они често исто то 
мисле о девојчицама! Не растете истим 
темпом, па девојчице мисле да су 
дечаци мало глупави, а исто то и дечаци 
мисле о девојчицама.

Сигурно си приметила да теме које инте-
ресују тебе и твоје другарице нису занимљи-
ве дечацима, и обрнуто. У вашем узрасту 
долази до извесног раздвајања дечака и де-
војчица. Ти сигурно сматраш да су дечаци 
помало детињасти. Они су, с друге стране, 
изненађени и збуњени променама које при-
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