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Temat miłości jest jednym z częściej poruszanych dlatego jeśli chodzi o gatunek 

romansów to niemal każdy może znaleźć coś dla siebie. 

Jedną z najpopularniejszych serii jest "Toradora". Opowiada historię Aisaki Taigi oraz 

Ryuji'ego, dwójki rówieśników z licealnej klasy. Oboje zauroczyli się przyjaciółmi 

pozostałej dwójki, a z powodu bycia sąsiadami i bycia niejako na siebie skazanym uznali, 

że mogą sobie pomóc zdobyć swoją drugą połówkę. Podczas 25-odcinkowej serii podczas 

wielu śmiesznych lub poruszających perypetii zwykła współpraca przeradza się w coś 

silniejszego.  

Analogię do tej z Toradory możemy odnaleźć w jednej z nowszych serii, "Nisekoi". 

Możemy tam poznać historię syna bossa japońskiej Yakuzy i córki amerykańskiego bossa 

mafijnego. Z początku się nie znosząc, dwójce nastolatków zostaje narzucone udawanie związku w celu poprawienia 

relacji i zakończenia wojny gangów. Chłopakowi jest to nie na rękę gdyż jest już od dawna zakochany w koleżance z 

klasy, a także 10 lat wcześniej związał się obietnicą z pewną dziewczyna, gdy znów się odnajdą, zostaną że sobą już 

na zawsze. Niestety zapomniał on nawet jak ta dziewczyna wygląda, a jedyne co mu po niej zostało to medalion z 

dziurką od klucza...  

Niemal każdy romantyk znajdzie coś dla siebie w wielu seriach, komicznych lub poruszających, wystarczy tylko spróbować 

bo wbrew pozorom, anime może być dla wszystkich.  

~Eru 



Z przymrużeniem oka  

Zdarzyło wam się kiedykolwiek być świadkiem mocno zaawansowanych czułości jakiejś parki w miejscu publicznym? Kątem oka, a może 

całkiem otwarcie obserwować, jak zaangażowani zakochani językiem badają sobie stan migdałków, a czasem nawet treść żołądka ? Wyczulonym 

słuchem wyłapywać gardłowe jęki rozkoszy ? Może tak. I z bólem wyznać muszę, że sytuacje takie wtrącają mnie w otchłań quazi-

schizofrenicznych rozterek. Z jednej strony dobre wychowanie i wysoka kultura 

osobista nakazuje wzrok odwrócić, uszy zatkać ba! najlepiej oddalić się czym 

prędzej od wzmiankowanej wyżej parki, aby ich personą swoją w zakłopotanie nie 

wprawiać. Z drugiej jednak strony buntownicza moja natura woła hejże ! hola ! 

skoro to wszystko publiczne, znaczy nie mają się z czym kryć, ups, pardon, nie 

mają potrzeby się z tym kryć. Swobodnie mogę zatem patrzeć, gapić się, gały 

wybałuszać, może nawet właściwymi gesty i słowy zachęcać do kontynuowania 

pieszczot, karesów, macanek. Licząc przy tym perwersyjnie, że może zechcą 

posunąć się choć troszkę, choć odrobinkę dalej, ciesząc zmysły przypadkowych 

obserwatorów pokazem soft porno na żywo…  

 Szkolne korytarze także bywają niestety scenerią podobnych widowisk. Z 

mniejszym może zapałem, ale jednak coraz śmielej, szkolne parki całą społeczność 

uczniowską biorą sobie na świadka swojej miłości. Nie zważając na innych, 

niefrasobliwie, by nie rzec nachalnie, wystawiają na pokaz te fragmenty z życia 

pary, które nie powinny wyjść poza zacisze sypialni. Z całą pewnością 

przyprawiając niektórych singli o ataki zazdrości, a takich podglądaczy jak ja o intelektualno-duchowe rozterki. Patrzeć, nie patrzeć dopingować, 

nie dopingować. A może się przyłączyć… Dlatego apeluję, w imieniu wszystkich wojerystów tej szkoły, tego miasta, tego świata. Nie zmuszajcie 

nas do podglądania waszych czułości. Pozwólcie nam realizować nasze brudne, perwersyjne zainteresowania tak jak lubimy najbardziej – bez setek 

innych świadków, z błogą świadomością, że nam i tylko nam udało się kogoś podejrzeć. Apeluję – nie obmacujcie się w miejscach publicznych! 

Mrużka 

 



MODA 

10 trendów, które żegnamy w 2015 roku. 

Za bardzo porwane spodnie, baskinka w talii i kapelusze z szerokim rondem - taka moda nam się znudziła albo po prostu 
przestała być "fancy". Zobaczcie, jakie trendy żegnamy w tym roku! 

1. Mocno porwane spodnie 
Najpierw nosiliśmy przetarte dżinsy (można je było kupić nowe - w sklepie z 
metką albo zrobić je metodą DIY przy pomocy pumeksu). Później 
przerzuciłyśmy się na łaty, porwania i przecięcia na kolanach (tak, dokładnie 
takie jakie królowały tej wiosny w prawie każdej sieciówce). Obcinaliśmy 
długie dżinsy na szorty i nie przejmowałyśmy się postrzępionymi 
końcówkami. Wreszcie po pokazach takich jak np. Ashish SS14, gdzie 
pokazano spodnie, które miały więcej dziur niż... materiału, wpadłyśmy w 
szał. Dziewczyny zaczęły nosić porwane dżinsy odsłaniające nogi najczęściej 
do sandałków na obcasie i nałogowo wrzucać ich zdjęcia na Instagram. 
Starsze pokolenie załamywało ręce i proponowało ich zaszycie, a wielkość 
dziur na naszych dżinsach rosła proporcjonalnie do temperatury na dworze. 
Zbliżająca się jesień i zima sprawiła, że odkładamy ten typ boyfriendów 
(głęboko!) na dno szafy. Sięgamy za to po cygaretki, kuloty i dzwony. 
 

 

 

http://www.elle.pl/moda/artykul/10-trendow-ktore-zegnamy-w-2015-roku


2. Normcore 
Styl lat 90. - spranych t-shirtów, wysokich dżinsów jak z serialu Beverly Hills, 90210, białych klapek na razie przestaje być "in". O modzie na 

zwyczajność pisałyśmy w artukule: "Normalsi, poshipsterska rewolucja , a teraz zachęcamy do polubienia estetyki disco - brokatu i 

psychowzorów.Nie oznacza to jednak, że zupełnie żegnamy się z birkenstockami, w wersji zimowej projektanci ozdobili klapki futerkiem... 

 

 
 

 

 



3. Crop topy 
Znikają wraz z nadejściem jesieni i zimy - tym samym przypuszczalnego ochłodzeniem. Crop topy - koszulki odsłaniające brzuch nosiło się do 

wszystkiego - ołówkowych spódnic, dżinsów boyfriendów, eleganckich cygaretek. Moda na nie sprawiła, że mamy mniej kompleksów i zaczęłyśmy 

pokazywać (długo chowany pod bluzkami brzuch). Teraz jednak świat fashion daje nam chwilę wytchnienia od crop topów. Skupcie się więc raczej na 

ćwiczeniu ciała, żeby w następnym sezonie bikini, kiedy ten model topu za pewne wróci do łask, spokojnie mogły go nosić. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ombre 
Fryzura, która nie wymagała "poświęcenia" całych włosów - w razie nieudanej metamorfozy zawsze można było ściąć ciemniejsze albo jaśniejsze 

końcówki - i dawała natychmiastowy efekt "wow". Pokochały ją modelki, gwiazdy, a późnej zaczęła nosić cała ulica. Nie oszukujmy się, wraz z ombre 

w pakiecie dostawałyśmy zniszczone końcówki. Nie przez przypadek w końcu nagle 

zapanowała moda na loba (dłuższego boba), a ombre stało się passé.  

 

 

5. Baskinka 
Idealnie podkreśla kształty i sprawia, ze nasze ciało wygląda kobieco. Baskinka, bo o niej 

mowa weszła do świat mody z wielkim przytupem (lansowały ją wielkie domy mody, a 

przykład Lanvin, a nosiła cała ulica) - tak samo się z nim na razie żegna. Chociaż w sezonie 

jesień-zima 2015/2016 królują kreacje z podkreśloną talią, o baskince zapominamy. 

Zaopatrujemy się za to w szerokie pasy i kolorowe tasiemki. 

 



      6.Szpilki nude 

Podobno wydłużały nam optycznie nogi i pasowały do wszystkiego. Szpilki nude zaczęłyśmy więc nosić do każdej sukienki (zupełnie jak gwiazdy). Nie 

nadawały jednak naszym stylizacjom wystarczająco dużo charakteru. Nie pasowały także do modnej teraz estetyki lat 70. i 80. Teraz więc projektanci 

zupełnie zapomnieli o szpilkach w cielistym kolorze i lansują odważne modele z futerkiem, pomponami albo retro obcasy-słupki w neonowych 

odcieniach. W sezonie jesień-zima 2015/2016 buty mają być podstawą looku, a nie się z 

nim stapiać. 

 

7. Oko 3-D 

     Makijażystki uczyły nas przez lata jak osiągną efekt optycznie powiększonego oka - 

możemy jak mantrę powtarzać regułki, o przyciemnianiu oka w zagięciu i rozjaśnianiu 

powieki na środku. Dodatkowo doklejane rzęsy i efekt à la Kim Kardashian 

gwarantowany. I... coraz częściej unikany. W nadchodzącym sezonie 

cenimy naturalność, a przy okazji zyskujemy dużo wolnego czasu 

.   

 

8. Kapelusze z szerokim rondem 

Wcale nie chodzi nam o retro kapelusze we wzory jak z wiosenno-letniego pokazu Max Mara. Nie mamy też na myśli plecionek od agnès b. 

Kapelusze, które przestały być hot to te z szerokim rondem wykonane z wełny. Znamy je głównie za sprawą sieciówek, w których przez długi czas 

można było je kupić. Do ich sukcesu przyczyniły się także blogerki, które namiętnie zakładały je 

zarówno do tiulowych mini, jak i grungowych rurek. Teraz wolimy na głowie nosić ozdobne słuchawki 

(jak na wiosenno-letnim pokazie Dolce & Gabanna) albo nie zakrywać naszych włosów niczym.  

 

 

 



9. Hipsterzy 

Panowie którzy pokochali niedbale pogniecione (a w zasadzie nieuprasowane) koszule, nonszalancko założoną wełnianą czapkę (tak, nawet jeśli na 

dworze temperatura dochodziła do 30 stopni Celsjusza) i bujny zarost powinni przemyśleć swój image. Hipsterzy z Ray-Banami na nosie, z 

kubkiem kawy ze Starbucksa przesiadujący godzinami nad laptopem w ulubionej kawiarni przestają być "in". Coraz bardziej cenimy sobie, 

garnitury rodem z Miami Vice i równo przystrzyżone włosy. 

 

 

 



 

 

 

10. Bandażowa sukienka 

Opina ciało tak mocno, że mówimy jej "żegnaj". Zamiast obcisłych bandażowych sukienek nosimy teraz 
luźne tuniki, długie zwiewne suknie w boho wzory i zamszowe szmizjerki.Chętniej sięgamy po koronki i 
dziewczęce wzory. Sentymentalny powrót w modzie stylu lat 70. sprawił, że inspirujemy się szalonymi 
hippiskami i kochamy retro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W następnym numerze, między innymi o tym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


