Co w numerze?
2 W mojej zakręconej klasie Kolejna część powieści
4 O tym się mówi Czy zmiana szkoły to utrata kumpli?
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Zbier i „tablic”, które pomogą
Kolejne częśc lusa w gimnazjum.
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:
W tym numerze

6 Chwyty na domowe zgrzyty Chcę pojechać do koleżanki
na działkę. Jest jeden problem – brak pozwolenia rodziców...
9 Znamy zwycięzców konkursu plastycznego
„Bezpieczeństwo dla wszystkich”
10 Tu mnie jeszcze nie było! Żeby sfotografować się na tle wieży
Eiffla, nie trzeba jechać aż do Paryża!
12 Zwierzak na tapetę Szynszyle i inne Wasze zwierzaki
14 Dobrze to wiedzieć Rozszyfrowujemy pojęcia: wehikuł czasu, pasta,
końska dawka
16 Przyroda i nie tylko Kiedy słońce szkodzi i co zrobić, by tego
nie robiło?
18 Wy piszecie, my odpowiadamy na Wasze problemy małe i duże:
mama mnie oszukała, zakochałam się, mój pierwszy obóz, zaniedbane konie
20 Film jest OK! Jak się podkłada głos do kreskówek

Plakaty
ze zwierzakami

22 Kim będziesz? Może kaskaderem?!
26 Testuj się i sprawdź, czy jesteś spontaniczny
45 Strefa śmiechu
46 „Victor Junior” najpewniej i najtaniej w prenumeracie!
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Uściski! Redakcja
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„Victora jsJząuinwiygorarjarower!
Wybierz najfajnie

Wpisownik!

Ściśle tajne!
Daj się wpisać!
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