
Patrycja Borejko jest. hohaterką ósmego łomu Jeżycjady. W 
domu uazywana jest Pu1pccją. Ma clużc powodzenie u 
chłopaków , jednak ją samą to niewiele intereHuje. Chodzi do 
klasy mat.uralmij wraz z Romą• 8Woja przyjaciółką, która 
czuj e się nieszczęśliwa , zwłaszcza gd y widzi że Bałt.ona całą 
swą uwagę poświęca Patrycji. Głowna bohaterka z c zaHf! fO 
zaczyna coś do niego czuć. 

Bebe Bilcl' jcx l córką z11aucj aktorki - Józefiny , która z 
c::1.ascrn opu szcza swoje dzieci i wyjeżdża do Nowego Jorku . 
Zos la wia je pod opie ką A11idi Kowalik . Do akcji powit:Ści 
dołąc:,.aj ą takżt~ Bcr11arc.l Żcrornski , dawn y znajomy Anidi ze 
si udib w, w k11'1rcj 8 ię podkochuje oraz j ego prz yjaciel Uambo . 
Beata dzięki bliskiej z11ajomości z L>amazym nabiera więkHzcj 
pewności <lo !-i ichic, a z czast~m s ię w nim :1.akuchujc . 

Głowna bohaterka, Aurelia Jedwabińska, jest smutną i przerażoną 
dziewczynką. Jej jedynym przyjacielem jest maskotka (piesek) 
Aurelia jada u pani Lisieckiej, jednak woli chodzić na tak zwane 
obiadki. Podaje się za Genowefę. Najbardziej lubi atmosferę w 
domu Borejków. Janina Krechowicz, zwana Kreską, mieszka z 
profesorem dmuchawcem w Poznaniu, skrycie podkochuje się w 
Maćku Ogorzałce, do którego chodzi na korepetycje z matematyki. 
Ten jednak nie zwraca na nią uwagi. Pewnego dnia zakochał się w 
Matyldzie- ślicznej uwodzicielce (w dzieciństwie była wyszydzana 
jako brzydula, dlatego rozkochuje w sobie i porzuca chłopców). 

Elka- zwanu kit.:ią lub ~karbem, Hlicszku razc111 ·1. oj,:t•m , 
dziadkiem, oraz z dziadki,:in stryjec,.ny1n. Mu • il11 y drnrakte r, 
j1•st rozpieszczona i t•~uis tyt:znir 11nstuwiu1rn ,lu ś wiatu . 
Odmienia ju wigilijna noc kiedy Io przebrana zu u 11iułku 
rhodzi po duuch wraz z (; wiazdurcrn i wrę<."1.u thW,·iom 
prezenty. Wkró lc1· Elka zukod111j1· s ię w Tomku. 
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