
Tytuł: Zinbook o projektowaniu wnętrz.
Strona 1. Tło: białe, identyczne na wszystkich stronach. Górę i dół strony zajmują paski ozdobnego 
papieru we wzór liści, kwiatów i pasków. Wydaje się, że kształt w kolorze miętowym, który 
wyłania się z lewej strony, to fragment dużego, wygodnego fotela, obok którego ustawiono, tylko 
częściowo widoczną roślinę doniczkową. Tekst w kolorze różowym, ozdobiony gwiazdkami: 
Zinbook o projektowaniu wnętrz.
Strona 2. Tło upstrzone jest małymi gwiazdkami, kółeczkami i serduszkami. Tekst: Projektowanie 
wnętrz – moje hobby. Projektowanie, dla mnie jest to metoda relaksu. W przyszłości chciałabym 
zostać projektantką, i mam nadzieję, że moje projekty będą tak dobre i piękne, jak Doroty 
Szelągowskiej, bo bardzo ją podziwiam. I że moja Ekipa remontowa będzie tak wspaniała jak 
Doroty! :) Grafika: 1. Zdjęcie jasnowłosej, uśmiechniętej kobiety, której odręcznie dorysowano 
złotą koronę i podpisano: Dorota Szelągowska. 2. Fotografia Doroty Szelągowskiej trzymającej 
kask i otoczonej ekipą remontową tj. stolarzem Darkiem, Iwanem, Lonią, Mariką etc. 3. Zdjęcie 
przedstawia zebranie ekipy remontowej, która otacza Dorotę Szelągowską. Projektantka z 
zaangażowaniem wyjaśnia szczegóły projektu, który leży przed nią na stole. 
Strona 3. Monotypia przedstawiająca wysoką górę oraz świecący nad nią księżyc w pełni.
Strona 4. Komiks o magicznej herbacie. Ramka 1. Ulica z rzędem kolorowych domów 
jednorodzinnych. Ramka 2. Na stoliku leży dzwoniący smartfon. Tekst: Dryń, dryń, dryń, dzwoni 
sąsiad. Ramka 3. Przestrzeń „rozdarto”, żeby ukazać obu rozmawiających. Sąsiad, który dzwoni to 
chłopak o włosach obciętych na jeża, a telefon odbiera chłopak w dłuższych włosach z grzywką. 
Rozmowa: Hej, sąsiad co powiesz na szybką herbatkę u mnie? Hej, wiesz co? Myślę, że to świetny 
pomysł. Ramka 4. Dwaj sąsiedzi siedzą przy stole z kubkami parującej herbaty w dłoniach. 
Rozmowa: Fajnie, że wpadłeś! Też się cieszę i dzięki za zaproszenie. Ramka 5. Zaproszony sąsiad 
stoi z rękami uniesionymi w górę i paniką na twarzy. Tekst: O matko, mam uczulenie na miętową 
herbatę! Zaraz mnie gdzieś chyba wystrzeli! Ramka 6. Sąsiad stoi z ponurą miną, wokół niego 
unoszą się gwiazdy, a w oddali widać kulę ziemską. Tekst: Sąsiad: Tak myślałem… Ziemia: Wracaj 
tutaj!
Strona 5. Zielone, różowe i niebieskie kwiaty otaczają napis: Mam nadzieję, że się spodoba :) 
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