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Witamy w trzecim numerze! 

 Tym razem piszemy o gwiazdach przeróżnego odzaju. Znajdziecie tu 

astronomiczne spojrzenie, a więc trochę się dowiecie o ciałach niebieskich. 

Również macie możliwość poznania tego, w jaki sposób gwiazda spędza Święta 

Bożego Narodzenia. Nie mogłoby się obejść bez Gwiazdy betlejemskiej... 

A więc miłego czytania! 

Alicja Łupińska - redaktor naczelny 
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Kim jest królowa Jul? 

Mikołaj daje prezenty, ale czy wiesz kto sprawia, że pada śnieg?  

 Święta bez śniegu nie dają takiej radości jak te, w których cały świat jest biały 

i można ulepić bałwana. Św. Mikołaj to postać, o której bardzo dużo się słyszy. Z nim 

co roku można znaleźć reklamy w telewizji, stoiska z czerwonymi czapkami są non stop 

oblegane, a filmu o tematyce świątecznej bez niego nie znajdziesz. A co, jeśli ci powiem, 

że istnieje jeszcze ktoś, o kim niestety mało wiemy? 

Święta bohaterki  

„Przypadków Morrigan Crow” 

 Morrigan wraz ze swoim 

patronem mieszka w Wolnym Stanie 

(miejscu, o którym żaden zwykły 

człowiek z zewnątrz nigdy nie słyszał). 

W ogromnym hotelu –Deukalionie, który 

należy do Jupitera (jej patrona) trwają 

przygotowania do przyjęcia gości, którzy 

tłoczą się w lobby. Hotel żyje własnym 

życiem, zmienia wystrój wnętrz, zapachy, 

przestawia ściany i drzwi, i potrafi 

wyczuć nastrój osoby, która mieszka 

w danym pokoju (w ten sposób 

dopasowuje atmosferę i meble do gościa). 

Morrigan po raz pierwszy spędza święta 

w Nevermoorze. Boże Narodzenie 

okazuje się trwającym cały miesiąc 

nieustającym świętem, pełnym imprez 

i tematycznych kolacji, organizowanych 

niemal co wieczór. 

 

Królowa Jul i jej wierny towarzysz Prószek 

 Królowa Jul jest niedoceniana, bo nie występuje w żadnych przedstawieniach 

gwiazdkowych ani reklamach. Jednak Gwiazdka byłaby beznadziejna bez śniegu. Królowa 

ma u swojego boku Prószka, który tylko i wyłącznie dzięki jej rozkazom robi śnieg. 

 

 

 

 



4 
 

Czerwień i zieleń 

 Łatwo jest się domyślić, że czerwony to kolor zarezerwowany dla Mikołaja, który jest 

kapitalistyczną grubą rybą ze sprawnym działem promocji. Zielony jest więc przeznaczony 

dla Królowej Jul, którą cechuje prawość i styl. Ona kieruje się zasadami. Zwolennicy 

Mikołaja ubierają się na czerwono i kibicują otyłemu starcowi z białą brodą. 

Jego zwycięstwo oznacza prezenty we wszystkich skarpetach i ogień w każdym kominku. 

Natomiast zwolennicy Królowej Jul ubierają się na zielono i kibicują eleganckiej damie. 

Jej zwycięstwo oznacza śnieg w świąteczny poranek i błogosławieństwo dla każdego domu. 

 

Bitwa Wigilijna 

 Na placu Męstwa zebrały się dwie duże plamy każdej barwy. Święty Mikołaj sfrunął 

na plac, a dziewięć reniferów wykonało imponującą pętlę i swobodnie wylądowało 

na centralnie usytuowanej scenie. Elfy wyskoczyły z sań i zaczęły zagrzewać kibiców. Tłum 

w czerwonej strefie zaczął wiwatować. Mikołaj wygramolił się z sań i jak gwiazda rocka 

zaczął wskazywać palcem na przypadkowych ludzi tak, jakby byli jego przyjaciółmi, których 

dopiero zauważył. Nagle morze ludzi rozstąpiło się przed trzymetrowym śnieżnym psem, 

który przez chwilę wyglądał jak mała oszroniona góra. Na nim dumnie stała piękna kobieta, 

spoglądająca na oniemiałych z wrażenia widzów. Jej przeźroczysta bladozielona suknia 

trzepotała łagodnie. Włosy Królowej Jul spływały delikatnymi lśniącymi falami aż za talię 

i miały barwę śniegu. Królowa Jul rozpoczęła pojedynek i sprawiła, że wszystkie gwiazdy 

na niebie zaczęły się robić coraz bardziej jaskrawe i przemieniły się w srebrne dzwonki, 

odbijające światła miasta. Mikołaj nie pozostał dłużny i wzniósł dwanaście wiecznie 

zielonych drzew o wysokości 20 metrów każde. Z ich gałęzi wykwitły duże błyszczące 

bombki, a między igłami zamigotały tysiące lampek. Jak co roku pokazali jeszcze parę 

sztuczek, a później podali sobie ręce na znak rozejmu. I prezenty i śnieg pojawiły się w Boże 

Narodzenie Morrigan. A ty komu kibicujesz w tym roku? 

Alicja Łupińska   
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Naj- gwiazda 

 Gwiazdy od zawsze były obiektem zafascynowania wielu ludzi, rodziły one wiele 

teorii związanych z ich powstaniem, a także namawiały do wnikliwej obserwacji 

sklepienia niebieskiego. Rozgwieżdżone niebo jest chętnie wykorzystywanym motywem 

w kulturze i od zarania dziejów jest inspiracją dla wielu twórców. Jednak niektóre 

z nich są naprawdę wyjątkowe i zasługują na osobną refleksję. W jaki sposób gwiazdy 

mogą być niesamowite?  

 

 

Najjaśniejsza gwiazda widziana z Ziemi  

Niektóre gwiazdy wydają się nam bardzo jasne, ponieważ znajdują się stosunkowo 

blisko Ziemi. Znajdując się w        galaktyce Drogi Mlecznej, mamy możliwość obserwacji 

jedynie niewielkiego wycinka kosmosu, w tym prawdopodobnie około 400 miliardów 

gwiazd, co jest zaledwie niewielką cząstką. Najjaśniejszą gwiazdą, jaką jesteśmy w stanie 

zaobserwować jest Syriusz, znany również jako Psia Gwiazda. Jego nazwa pochodzi 

od greckiego słowa oznaczającego „ognisty”, „płonący”. Syriusz położony jest 

w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa – to stąd wzięła się jego nazwa. Jest około 26 razy 

jaśniejszy niż Słońce. Co ciekawe, gwiazda ta nie jest pojedynczym obiektem – to układ 

podwójny. Składają się na nią widoczny z Ziemi Syriusz A oraz niedostrzegalny, mniejszy 

Syriusz B. Fakt, że jest najjaśniejszą gwiazdą wynika z faktu, iż leży on dość blisko - jego 

odległość od Układu Słonecznego wynosi 8,6 lat świetlnych. Dzięki temu Syriusza widać 

gołym okiem niemal z całej kuli ziemskiej. W sprzyjających warunkach można 

go zaobserwować nawet w ciągu dnia.   
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Największa dotychczas znana gwiazda 

UY Scuti jest czerwonym nadolbrzymem, znajdującym się w gwiazdozbiorze 

Tarczy, około 9500 lat świetlnych od Ziemi. Według obecnych rankingów jest największą 

znaną nam gwiazdą. Została odkryta w 1860 r. przez niemieckich astronomów. 

Według  aktualnych modeli ewolucji gwiazd, wewnątrz UY Scuti zaczęła się reakcja 

termojądrowa łączenia atomów helu, a w zewnętrznych warstwach jądra gwiazdy 

kontynuowana jest reakcja 

łączenia atomów wodoru. 

Położenie UY Scuti głęboko 

w dysku Drogi Mlecznej 

sugeruje, że jest to gwiazda 

bogata w metaleSzacuje się, 

że ma rozmiar 1708±192 

średnic Słońca i objętość 

większą od niego 21 miliardów 

razy. Późniejsze pomiary 

wykazały, że jest to gwiazda 

zmienna – przy dobrych 

warunkach pogodowych 

można ją dostrzec nawet przez 

mały teleskop.   

 

 

Najgorętsza gwiazda we wszechświecie 

Trudno jednoznacznie określić, jaka jest najgorętsza gwiazda w widzialnym 

Wszechświecie, ale jednym z kandydatów jest gwiazda Spica (Alfa Virginis), położona 

w gwiazdozbiorze Panny, około 262 lata świetlnych od Ziemii. Dokładniejsze badania 

wykazały, że jest to układ składający się z dwóch gwiazd (a może nawet i więcej). Każdy 

z elementów składowych jest większy i gorętszy od Słońca – oba są oddalone od siebie 

o „zaledwie” 18 mln km (czyli ułamek odległości Ziemi od Słońca). Jest to jednak wartość 

uśredniona, gdyż odległość między Spicą A i B 

podlega ciągłym zmianom. Obie gwiazdy obiegają 

się wzajemnie po niekołowych, eliptycznych 

orbitach - stąd owe zmiany dystansu. 

Obiegają wspólny środek ciężkości w ciągu 

zaledwie czterech dni. Eliptyczne orbity obu 

gwiazd mają wpływ nie tylko na zmienną 

odległość, ale także na podlegającą nieustannym 

zmianom jasność Spici. Na nocnym niebie 

wyróżnia się jasnością bliską 1 magnitudo oraz 

niezwykle wyrazistą, głęboką niebieską barwą. 

Astronomowie przewidują, że Spica wybuchnie 

kiedyś jako supernowa. 

Laura Misiak 
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Święta gwiazdy 

 Czy zastanawiałeś się kiedyś jak święta spędzają sławne osoby? Jakie mają 

tradycje i obyczaje? Z kim je spędzają albo jak wygląda dwudziesty czwarty grudnia 

w ich życiu? 

– Cięcie! – głośny krzyk reżysera nadawanego na żywo programu oznaczał tak długo 

wyczekiwany przez nią koniec. Siedząca na kanapie dziewczyna cicho odetchnęła 

i uśmiechnęła się na myśl o wolnej reszcie dnia. Przetarła dłońmi zmęczone oczy i udała się 

do garderoby. 

Chcąc jak najszybciej skończyć pracę przebrała się w wygodne ubranie i oddała 

w ręce makijażystek, które zajęły się zmyciem jej świątecznego makijażu. Kolejne westchnie 

opuściło jej wargi, które wykrzywiła w uśmiechu do jednej ze stylistek. Zmęczenie 

obejmujące jej ciało nie było niczym nowym. Zdążyła się już do tego przyzwyczaić, tak samo 

jak do najróżniejszych pomysłów jej menadżera. Nie jest to pierwszy raz, kiedy załatwił jej 

występ w jednym z popularnych programów w samą wigilię. 

Naprawdę rozumiała, że żeby być kimś trzeba poświęceń, ciężkiej pracy 

i cierpliwości, ale przecież święta to czas, który spędza się z rodziną na pielęgnowaniu 

najróżniejszych tradycji. Mimo wielkiego trudu, z którym przyszło jej się zmagać musiała się 

z tym pogodzić. Nie mogła odmówić wzięcia udziału w jednym z najpopularniejszych 

programów ostatnich czasów. 

Dziewczyna nawet nie zauważyła, kiedy znalazła się w swoim pustym, cichym 

mieszkaniu. Zdjęła z siebie puchową kurtkę i skopała mokre od śniegu buty, by nastawić 

wodę na herbatę. Będąc w kuchni od razu wyciągnęła obity, świąteczny kubek, który dostała 

od babci, jeszcze będąc małą dziewczynką. Smutny uśmiech zagościł na jej twarzy kiedy 

przypomniała sobie o tych wszystkich wspólnie spędzonych świętach, kiedy jedli wigilijne 

potrawy i śpiewali beztrosko kolędy. Nagle przypomniała sobie o czymś niesamowicie 

ważnym, a mianowicie rozmowie, którą obiecała całej rodzinie siedzącej razem na drugim 

końcu kraju. 

Szybko poprawiła rozczochrane włosy i przetarła dłońmi twarz. Zupełnie zapomniała 

o wodzie, która już dawno zdążyła się zagotować i przygotowanym wcześniej babcinym 

kubku. Laptop ustawiła naprzeciw siebie na szklanym stoliku kawowym i czekała 

na połączenie od rodziców. 
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Znajomy dźwięk przychodzącego połączenia na jednym z popularniejszych serwisów 

sprawił, że blondynka momentalnie się uśmiechnęła i wybrała zieloną słuchawkę. Przywitała 

się ze wszystkimi obecnymi po drugiej stronie ekranu. Nie chciała zabierać im zbyt dużo 

czasu, ponieważ sama nie czuła się do końca komfortowo, będąc w centrum uwagi prawie 

całej swojej rodziny. 

Rozmowa nie trwała nie wiadomo jak długo, a kilka minut. Brunetka mimo chęci 

spędzenia czasu z rodziną była zmęczona i jedyne czego pragnęła to zaszyć się pod kocem 

z gorąca herbatą, pudełkiem udekorowanych pierników i świątecznym filmem. Uśmiechała 

się promiennie i odpowiadała na pytania swoich dziadków nie chcąc okazać przygnębienia, 

które ostatnio towarzyszyło jej trochę za często. 

Po zakończeniu połączenia ciepłe łzy w końcu spłynęły jej po policzkach. Czasem 

naprawdę nie lubiła być sławna. Ciągłe zakazy, nakazy i brak możliwości spędzenia czasu 

z rodziną były najgorszą częścią takiego trybu życia. Mimo wszystko była tu po coś. 

Od zawsze chciała spełniać swoje marzenia i teraz kiedy była tak blisko osiągnięcia swojego 

celu nic nie mogło jej zatrzymać. Nawet obezwładniające poczucie samotności i tęsknoty. 

Skończyło się na tym, że wodę musiała zaparzyć jeszcze raz, bo ta zdążyła już 

wystygnąć. Obejrzała już chyba każdy ze znanych jej świątecznych filmów i kiedy nie 

zostało jej już nic, opadła bezsilnie na czystą pościel tym samym oddając się w objęcia 

słodkiego snu. 

Lena Mirosz 
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Błyszczeć w święta 

 Gwiazdy to niezaprzeczalnie ważny element świąt Bożego Narodzenia. Pojawiają 

się wiele razy przy okazji celebrowania tej okazji. Każda gwiazda jest jednak trochę 

inna, wnosi coś innego w ten ważny dzień i jest wyjątkowa. Jeśli zagłębimy się trochę 

w   ich symbolikę okazuje się, że gwiazdy mają ogromne znaczenie. 

Oto kilka bożonarodzeniowych gwiazd, o których warto pamiętać!  

Gwiazda Betlejemska  

 Zjawisko na niebie, które zaprowadziło trzech mędrców do stajenki nazywamy 

Gwiazdą Betlejemską. Do tej pory nie ma jednoznacznego wytłumaczenia jaki obiekt 

doprowadził Króli do Chrystusa. W środowisku naukowym istnieje jednak kilka teorii. Jedna 

z teorii mówi, że mędrcy podążali za kometą, inna, że mogło wtedy dojść do koniunkcji 

jasnych planet lub wybuchu supernowej. Niektórzy twierdzą, że obrazu gwiazdy nie należy 

rozumieć dosłownie, lecz jako symbol drogi prowadzącej do Boga, którą każdy musi znaleźć 

sam.  Gwiazda jest widziana jako cudowny znak Boży, oglądany we wnętrzu duszy. Istnieje 

również roślina o nazwie gwiazda betlejemska. Jest ona kwietnym symbolem świąt. Kształt 

jej płatków ma oczywiście symbolizować gwiazdę, a kolor czerwony krew Chrystusa.  
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Gwiazda na wierzchołku choinki 

 Jak się okazuje gwiazda była ona 

wieszana na gałęziach iglastego drzewka dużo 

wcześniej niż chrześcijaństwo do nas przyszło. 

Gwiazda, którą możemy zobaczyć na czubku 

choinki jest nawiązaniem do gwiazdy 

betlejemskiej.  Dlatego ważne by ozdoba 

na szczycie drzewka błyszczała i przyciągała 

uwagę. Pięcioramienna gwiazda, która często 

zdobi czubek choinki, jest symbolem światła, 

wiedzy i doskonałości. Według niektórych 

religii gwiazda ta symbolizuje manifestację 

Boga. W chrześcijaństwie kojarzy się z ochroną 

i 5 ranami Chrystusa. Kulturoznawca Katarzyna 

Smyk twierdzi, że dzięki gwieździe nasza 

choinka sięga nieba.  Związana jest również 

z tym, że w Wigilię robi się jasno i gwiazda 

zachęca nas do świętowania.  

 

 

 

Pierwsza gwiazdka 

 Wypatrywanie pierwszej 

gwiazdki to nie tylko zabawa dla 

najmłodszych. To sygnał by 

rozpocząć wieczerzę. Ona 

również przypomina nam 

o gwieździe betlejemskiej. Nie 

każdy wie jednak, że najczęściej 

to planeta Wenus jest pierwszym 

najjaśniejszym punktem na 

niebie po zapadnięciu zmroku. 

Ciężko zatem określić gołym 

okiem która gwiazda pojawia się 

na niebie pierwsza. Obserwowanie nieba, liczenie gwiazd czy ich poszukiwanie jest jednak 

bardzo ważne, gdyż im jaśniej tym lepszy rok będzie. Tym więcej dostatku i szczęścia 

w nadchodzącym roku. Istnieje powiedzenie „W Wigilię jasno, w stodole ciasno”. To znaczy, 

że gwiazdka wnosi do domu dobrobyt i błogosławieństwo.                                             

Milena Ciepłucha 
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Najmłodsze gwiazdy 
 

 Nieraz w naszych telefonach lub telewizorach widzimy młode osoby odnoszące 

sukces, czy to w aktorstwie, czy muzyce. To właśnie one są przykładem, że w spełnianiu 

marzeń dążeniu do celu nie istnieje coś takiego jak bariera wiekowa, a jedynie wysiłek 

i czas w to włożone mogą przynieść zamierzony efekt. 

 

Macaulay Culkin 

 Swoją karierę aktorską rozpoczął w wieku zaledwie czterech lat występując 

w Filharmonii Nowojorskiej. Największy rozgłos przyniosła mu rola Kevina McCallistera 

we wszystkim dobrze znanej komedii „Kevin sam w domu ”i jej drugiej części „Kevin sam 

w Nowym Jorku”. Za tę pierwszą otrzymał wiele nagród wraz z nominacją do Złotego Globu. 

Z roku na rok stawał się coraz bardziej rozpoznawalny, a z każdą kolejną rolą z jego 

popularnością wzrastały również zarobki, przez co sta się najlepiej zarabiającym nastoletnim 

aktorem. Wystąpił też gościnnie w kilku produkcjach i teledyskach, a w 2013 sam został 

członkiem zespołu The Pizza Underground, który istniał do 2018 roku. 
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Son Chaeyoung i Chou Tzuyu 
 W k-popie idole swoją karierę niejednokrotnie zaczynają w młodym wieku, a do 

debiutu przygotowują się często kilka lat wcześniej. Chaeyoung i Tzuyu to dwie najmłodsze 

członkinie południowokoreańskiej grupy Twice powstałej w 2015 roku pod wytwórnią JYP 

Entertainment. Obie dziewczyny wzięły udział w survivalowym reality show „Sixteen” 

i zadebiutowały w wieku szesnastu lat w dziewięcioosobowym zespole z minialbumem 

„The Story Begins”. Na swoim koncie mają dziesiątki nominacji i wygranych, a ich 

najpopularniejsze piosenki przekraczają 200 milionów odtworzeń na Spotify i 300 milionów 

na YouTube. Na obecną chwilę Twice są jedną z większych żeńskich k-popowych grup, a ich 

popularność rośnie z dnia na dzień. 

 

Olivia Rodrigo 
 Działalność zaczęła w wieku dwunastu lat od debiutu aktorskiego w filmie 

„An American Girl: Grace Stirs Up Success”, natomiast największą rozpoznawalność 

przyniosła jej rola Paige w serialu „Bizaardvark”. W styczniu 2021 roku wydała utwór 

„drivers license”, który bardzo szybko się przyjął. Już tydzień po publikacji trafił na pierwsze 

miejsce listy Billboard Hot 100 i utrzymywał się tam przez 8 kolejnych tygodni. 

Kilka  miesięcy później artystka wydała debiutancki album „Sour”. Jest on najczęściej 

słuchanym  albumem na Spotify w 2021 roku, natomiast „drivers license” jest 

najczęściej  słuchaną  piosen

ką. Pomimo      niedługiej 

kariery muzycznej, Olivia 

już jest wyróżniana za swoje 

osiągnięcia. Jest między 

innymi zwyciężczynią 

na   gali American Music 

Awards w kategorii „New 

Artist of the Year”, a w 

tegorocznych nominacjach 

do GRAMMYs otrzymała 

ich aż 7. 

Ula Ćmielewska 
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Gwiazdy w świecie modowym 

 Tym co najbardziej uwielbiam 

w modzie, jest jej uniwersalność, to że każdy 

niezależnie od budżetu może ubrać się 

stylowo i w stylu, jaki mu się podoba. Piękne 

jest też to, jak relatywnym i płynnym 

określeniem jest moda, a popularne trendy 

ciągle się zmieniają. W ciągu ostatnich dekad 

sportowcy, muzycy i aktorzy mają coraz 

większy wpływ na modę, a ich kolaboracje 

z markami dają coraz większe zyski. 

Jednakże jak tworzone są trendy i jaki wpływ 

mają na nie celebryci? Odpowiedź na to 

pytanie i więcej znajdziecie w tym artykule. 

Jak powstają trendy w modzie? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy 

sięgnąć do źródła, a dokładniej pokazów mody. 

To właśnie od nich wszystko się zaczyna. 

Najpopularniejsze z nich odbywają się między innymi w Nowym Yorku, Milanie czy Paryżu, 

a tysiące fanów i celebrytów z całego świata przyjeżdża tam, aby zobaczyć nowe kolekcje 

najsłynniejszych projektantów. Jako przykład wpływu pokazów mody na trendy może 

posłużyć mające miejsce New York FashionWeek, Diane von Furstenberg i Proenza Schouler 

wyznaczyli swoimi pokazami trendy w roku 2014. Między innymi to właśnie przez DVF 

crop topy podbiły rynek modowy w minioną wiosnę.  

Ogromny wpływ na trendy ma też tak zwana ,,moda uliczna”. Jest to określenie 

stosowane w odniesieniu do tego, co ludzie noszą na co dzień, a duży wpływ na streetwear 

mają między innymi festiwale muzyczne. Festiwal muzyczny Coachella zapoczątkowany 

w 2007 roku rozpowszechnił styl ,,hippie” na tyle, że w późniejszym czasie nawet 

profesjonalni projektanci mody zaczęli się nim inspirować. 

Gwiazdy mają coraz większy wpływ na dzisiejszy świat, a w tym ten modowy. 

Celebryci mają nierzadko większą siłę przebicia niż czasopisma modowe czy projektanci, 

co powoduje, że często to oni wyznaczają trendy w modzie. W ostatnich latach raperzy tacy 

jak Kanye West, A$APRocky czy Travis Scott niezwykle mocno wpływają na streetwear. 
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Wpływ gwiazd na modę w ostatnich latach. 

 Ye na przykład w 2015 wraz z firmą Adidas 

stworzył znany na całym świecie model buta Adidas 

YeezyBoost 750, które w tamtym okresie były 

niezwykle popularne. Travis Scott za to od paru lat 

kolaboruje z firmą Nike, Puma,  Bape czy Saint 

Lauren. Jego limitowana seria butów w kolaboracji 

z Nike są niezwykle wysoko wyceniane w resell’u. 

W dodatku ma on tak duży wpływ na trendy, że po 

wrzuceniu na Instagram zdjęcia w jakimś modelu 

butów, potrafią się one w chwilę wyprzedać, a ich 

cena wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Tak było na 

przykład w 2020 z modelem Newcastle SB Dunks, 

trzy godziny po wrzuceniu zdjęcia ludzie rzucili się 

na nie, a ich cena poszła w górę o 40%. 

 
Miłosz Janowicz 
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Jaką gwiazdą jesteś? 

 

 Co robisz w wolnym czasie?                                   

- słucham muzyki                                                        

- uprawiam sport                                                               

- oglądam film/ serial  

 Co jest twoją mocną stroną?                

- śpiewanie, granie na instrumencie                           

- zwinność, siła   

- aktorstwo  

 Jaka potrawę najchętniej byś zjadł?             

- ryż i warzywa z curry                                                

- dorsz z ziemniakami i brokułami                               

- sushi     

 Jaki jesteś?                                               

- odważny                                                                    

- energiczny                                                                 

- kreatywny              

 Jaki jest twój ulubiony kolor? 
- biały 

- niebieski 

- czarny 

 

Jeśli twoim najczęstszym wyborem był pierwszy myślnik, to jesteś gwiazdą muzyki               

Jeśli twoim najczęstszym wyborem był drugi myślnik, to jesteś gwiazda sportu                        

Jeśli twoim najczęstszym wyborem był trzeci myślnik, to jesteś gwiazdą serialu/ filmu 

Marcelina Kruaze 
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