Co w numerze?
10 O tym się mówi Czy wakacyjna
miłość jest możliwa już w podstawówce?
12 Tu mnie jeszcze nie było!
Gdzie na wycieczkę? Może do Puszczy Rominckiej, Bornego-Sulinowa, gdzie jeszcze
niedawno był poligon; do wrocławskiego
zoo i fontanny multimedialnej
14 Pomysł na wakacje Co i gdzie
można wyprawiać na rolkach?

10

nazjum!
Zbieraj do gimktó
re pomogą
Kolejne części „tablic”,
Ci złapać plusa w gimnazjum.
W tym numerze:

i

16 Hobby na tapetę Czym najlepiej
karmić zwierzaki?
18 Przyroda i nie tylko Zwierzaki o dziwacznych nazwach
20 Film i muza na wakacje! Sprawdź,
czy wiesz, co jest potrzebne, żeby obejrzeć
film w kinie
22 W mojej zakręconej klasie
Kolejna część powieści – Podróż
na obóz nie należała do najszczęśliwszych... A jak było dalej?

30
32

Plakaty
ze zwierzakami

28 Wy piszecie, my odpowiadamy
na Wasze problemy małe i duże, m.in.: Moi
rodzice się ciągle kłócą, a przyjaciel nie
chce poprosić mnie o chodzenie...
30 Kim będziesz? Może podróżnikiem?
32 Dobrze to wiedzieć
Kulinarne ciekawostki z całego świata
i nie tylko
34 Strefa śmiechu
47 „Victor Junior” najpewniej
i najtaniej w prenumeracie!

Mnóstwo !!!
łamigłówek

Komiks
w dwóch wersjach
językowych:
Tarantula odkryw
a tajemnicę
starego zamku!

34

Zauważyłeś, że podczas wakacji poznajemy najwięcej ludzi i najczęściej się zakochujemy?
No właśnie... Czy w ogóle naście lat to odpowiedni wiek na miłość? Nie ma „odpowiedniego” czasu na miłość. Każdy jest dobry. Pamiętaj tylko o kilku ważnych zasadach! A przede
wszystkim o tym, że nikt nie może zmusić Cię do uczucia ani kontaktu fizycznego wbrew
Twojej woli! Przeczytaj o tym w artykule na stronie 10–11!
Życzymy Ci wspaniałych wakacyjnych przyjaźni i świetnej drugiej połowy wakacji!
Uściski!
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