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            Maffashion
Julia Kuczyńska (maffashion) jest
blogierką modową.Urodziła się 22 września
1987r., studiowała zaocznie 
w Poznaniu i próbowała pogodzić naukę 
z pracą oraz przyjazdami do Warszawy,
gdzie wówczas mieszkała.Na instagramie
na 1,1 mln obserwujących.Jej pierwsze
posty wcale nie cieszyły się ogromną
popularnością, szczególnie w porównaniu
do stanu obecnego, jednak fanów stylu
Julki niezmiennie przybywało. Sukcesy
Julii nie ograniczają się jednak wyłącznie
do stylizacji. Blogerka może się pochwalić
między innymi dwukrotnym zwycięstwem
w plebiscycie Modne Kreacje podczas
Warsaw Fashion Weekend.
j.k

                          Littlemonster96
Andżelika Mucha zaczęła swoją przygodę z internetem 
od youtuba ,gdzie zamieszczała filmiki modowo -urodowe.Znana
jest ze swojego zamiłowania do Stanów Zjednoczonych, serialu
"Plotkara" oraz oczywiście Justina Biebera, którego spotkała już
kilka razy. Co więcej, już wkrótce będziemy mogli oglądać 
na ekranach telewizorów, bo Angelika Mucha wystąpi w "Tańcu 
z gwiazdami"! Kim jest Angelika Mucha, idolka nastolatków?
Angelika Mucha dała poznać się ludziom niezainteresowanym
Youtubem rok temu, kiedy po koncercie Justina Biebera 
w Krakowie, czekała aż jej idol wyjdzie do fanów, a wtedy udało jej
się dotknąć jego ręki. W internecie zrobiło się głośno 
o sytuacji, z powodu sposobu, w jaki Angelika Mucha
zrelacjonowała całe zajście.Angelika Mucha jest naprawdę wielką
fanką wokalisty. Wydała nawet o nim książkę - "Justin Bieber:
powrót na szczyt". Samo dotknięcie ręki idola nie było jednak
całkowitym spełnieniem marzeń blogerki.
j.k 
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Najpopularniejsza gra akcji 
Jesteś fanem gry Overwatch? Ten artykuł Tobie się
spodoba. 
      Overwatch zadebiutował w polskich sklepach 24
maja 2016 roku na komputerach PC. Dostępna 
w dniu premiery wersja zaoferowała dwudziestu jeden
bohaterów i pięć opcjonalnych skórek dla postaci.
Produkcja zyskała wysokie oceny zarówno dla graczy
jak i krytyków, dzięki czemu stała się jedną z najlepiej
przyjętych gier 2016 roku. Świetnym wprowadzeniem
w zarys historii przedstawionej w grze był pierwszy
filmowy trailer gry. Akcja Overwatch rozgrywa się w
niedalekiej przyszłości, jakiś czas po zakończeniu
wojen, które wywoływane były powstaniem sztucznej
inteligencji. Inteligentne roboty zbuntowały się przeciw
ludzkości i prowadziły długą oraz wyniszczającą obie
strony walkę. Czoła stawili im członkowie
międzynarodowej organizacji Overwatch, skupiającej
wojowników i żołnierzy o wyjątkowych
umiejętnościach. Gra ostatecznie zakończyła kryzys i
doprowadziła do zawieszania broni, a następnie
trwałego pokoju. Po wielu latach względnej prosperity
wpływy grupy osłabły i została ona rozwiązana.

               Niebezpieczeństwa w Internecie

Jeśli nie wiesz, jakie niebezpieczeństwa czyhają w
internecie, ten artykuł jest dla ciebie. 
      Internet jest obecnie jednym z najbardziej
popularnych medium wykorzystywanym w niemalże
wszystkich dziedzinach życia. Dzięki niemy mamy
szybki i łatwy dostęp do wiadomości, informacji
kulturalnych, sportowych, wiedzy fachowej,ale jest to
również doskonały sposób na komunikowanie się,
robienie zakupów czy też dokonywanie transakcji
bankowych. Należy uświadomić sobie, że każdy, kto
korzysta z usług oferowanych w sieci, jest
konsumentem i każdy powinien czuć się bezpiecznie
dokując różnego rodzaju czynności. Każdy, a przede
wszystkim dzieci.Z badań wynika, że do największych
zagrożeń internetowych dla dzieci należy pedofilia,
pornografia, przemoc i uzależnienie od Internetu.
Niestety dane donoszą, że istnieje niska świadomość
zagrożeń o charakterze konsumenckim wśród
dorosłych użytkowników. Często bowiem nie zdajemy
sobie sprawy z ryzyka oraz możliwości bycia
oszukanym podczas dokonywania zakupów w sieci. 
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          Najpopularniejsza gra strategiczna
   Lubisz gry strategiczne? Ta gra na pewno ci się
spodoba .  Age of Empires III to trzecia odsłona
znakomitej  gry  strategicznej. W grze wybiera się,
którą nacją z okresu secesyjnego chcesz grać.
Następnie rozbudowujesz swoje miasto oraz
odkrywasz mapę. Musisz także bronić się
przed atakiem innych państw oraz dzikich zwierząt.
Jest tam duży wybór map i państw . Można grać tam
na trybie kampania, są na nim różne przygody. Na
przykład o hiszpańskich konkwistadorach oraz
indyjskiej ludności , która próbuje się uwolnić  spod
okupacji amerykanów . Cała przygoda jest podzielona
na części. Gdy jedną przejdziesz, to możesz grać 
w kolejną część, ale jeśli nie chcesz, to się wszystko
zapisze. Można także grać w trybie, gdzie nie ma
historii, tylko rozbudowujesz miasto,szkolisz jednostki
militarne i odkrywasz tereny, a następnie podbijasz
wrogie miasta. W ten tryb gry można też grać ze
znajomymi. 
 Całą tą grę stworzyło Ensemble Studios, a  wydała
firma Microsoft Studios, miała  premierę dnia 18
października 2005 roku . Jednak wyszło już kilka
dodatków do gry.

 Zagrożenia płynące z uzależnieniach od internetu 
 Co może się stać osobom uzależnionym od internetu?
 Około 30 % osób korzystających na co dzień z
internetu ma problemy zdrowotne takie jak :

nadwyrężenie mięśni nadgarstka
naprężony kark
skrzywienia kręgosłupa, bóle dolnych jego części,
zanik mięśni pasa biodrowego,
oczy (niewłaściwe oświetlenie powoduje męczenie
się wzroku),
bóle głowy,
brak apetytu,
nadpobudliwość psychoruchowa lub wręcz
przeciwnie, apatia i depresja
ogólne zmęczenie organizmu.

 Osoby uzależnione często izolują się od innych.
 Bywa że ludzie uzależnieni od gier takich jak GTA,   
 Wiedźmin, Quake, Resident Evile, Hitman, są 
 agresywni i nie widzą w tym nic złego, że kogoś 
 okaleczą, gdyż dla nich rozlew krwi oraz inne 
 brutalności to codzienność . 
O.D
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                           Ariana Grande
Jesteś idolem Ariany Grande? Ten artykuł na pewno ci
się spodoba!
Młoda amerykańska piosenkarka i aktorka.Ma brata o
imieniu Frankie Jamesa który jest producentem i
wykonawcą. Urodziła w 26 czerwca 1993 roku. Swoją
karierę rozpoczęła w wieku 13 lat. Jest bardzo
pogodną i szczęśliwą dziewczyną.  Zagrała w serialu
"Victoria znaczy zwycięstwo" który w 2010 roku był
bardzo popularny wśród nastolatków. Wydała 8
znakomitych albumów które spodobały się dużej ilości
osób. Jej najsłynniejsze piosenki to: ''Side to Side'',
''Into you'', ''Focus'', ''EveryDay'', ''Dangerous
Woman''. Jej najnowszym singlem wydanym w
19.04.2018 roku ''No Tears Left to cry''. Teledysk ma
już ponad 124 miliony wyświetleń. Najbardziej trudnym
okresem w życiu młodej piosenkarki był zamach na
jednym z jej koncertów z Manchester. Zginęło 24
osoby a 100 zostało rannych. Ariana po tym zdarzeniu
popadła w depresje, ale dzięki wsparciu rodziny i
bliskich szybko w niej wyszła. Po jakimś czasie na
stadionie w Manchester odbył się wielki koncert z
najsławniejszymi gwiazdami i przyjaciółmi Ariany na
część wszystkich zmarłych.
Myślę, że artykuł się spodobał. 
N.D

.

                        Selena Gomez  
Znasz Selene Gomez?  Jesteś jej fanem? Jeśli tak, to
musisz przeczytać ten artykuł, który na pewno ci się
spodoba.
Urodzona 22 lipca 1992r w Grand Praire amerykańska
piosenkarka, aktorka a także producentka filmowa. Ma
2 przyrodnie siostry. Najbardziej znana wśród
nastolatków jako piosenkarka. Swoją karierę
rozpoczęła mając 7 lat wcielając się w postać Gianny
w serialu "Barney i przyjaciele". W 2007r. zagrała rolę
Alex Russo w serialu "Czarodzieje z Waverly Place".
Był to jeden z najchętniej oglądanych filmów na kanale
Disney Channel. Swoją solową karierę muzyczną
zaczęła w 2013r. Ukazała wiele znakomitych płyt oraz
wiele koncertów. Jej najpopularniejsze single to "Bad
Liar", "Kill Em witch Kindness", "Fetisch", "Wolves".
Najnowsza piosenka to "Back to You" wydana 10 maja
2018r, która ma już ponad 7 milionów wyświetleń.
Dostępna na Instagramie, Snapchacie i Facebook,
gdzie obserwują ją miliony fanów. Współpracowała z
wieloma sławnymi gwiazdami między innymi Justin
Bieber, Teylor Swift, Kygo. 
Mam nadzieje, że ten artykuł Cię zainteresował. .
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