


Już jest: www.mylafee.de.ms prezentuje pierwsze wydanie internetowego magazynu 
o LaFee. To nie byłoby możliwe bez waszego wparcia! Dlatego chcemy wam, 
prawdziwym fanom LaFee, podziękować. 
Były czasy, gdy wielu, także my z Mylafee, wątpiliśmy, czy LaFee powróci. Ale w 
końcu jest: 2011 będzie rokiem LaFee! Po wielu plotkach, jak np. utrata kontaktu z 
wytwórnią płytową czy kompletne zakończenie jej muzycznej kariery, jest pewne: 
Nowy album jest w oczekiwaniu! Pięć piosenek piosenkarka napisała całkiem sama. 
„Dorosłam i zawarłam moje doświadczenia w piosenkach”, mówi 20-letnia gwiazda. 
Fani mogą już oczekiwać, że wkrótce poznają „nową” LaFee! „Ona będzie całkiem 
inna niż „stara” LaFee!”, mówi Christina.
Czekamy z niecierpliwością!
Poza tym 11 kwietnia 2011 www.mylafee.de.ms obchodzi urodziny! Strona ma już 4 
lata! Za to także chcemy wam podziękować, ponieważ wspierając LaFee także 
pomogliście Mylafee, by tak długo istniała. 
W ramach podziękowań już wkrótce pojawi się konkurs. Więc zaglądajcie od czasu 
do czasu na www.mylafee.de.ms ;-)
Dość mówienia! Życzę przyjemnej lektury pierwszego wydania Mylafee – Twojego 
internetowego magazynu o LaFee!
Wasza

Kochani, 
gazeta w oryginale była po niemiecku stworzona przez Mehi. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że w 
Polsce są fani LaFee, którzy nie znają niemieckiego, postanowiłam przetłumaczyć całą gazetę. Jeśli 
pojawią się następne wydania, a Mehi nie będzie miała nic przeciwko, oczywiście w wolnym czasie 
będę tłumaczyć.
Jeśli chodzi o wygląd gazety, grafikę itp. starałam się, by wszystko wyglądało tak samo albo 
podobnie do oryginału. Niestety wszystko nie wygląda identycznie. Myślę, że oryginał jest bardziej 
dopracowany, ponieważ ja bardziej skupiałam się na tłumaczeniu tekstu niż wyglądzie.
Miłej lektury i z góry przepraszam za ewentualne błędy
Wasza
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To był szok. Dla LaFee i jej fanów. Nagłówek 
młodzieżowego magazynu „Bravo” mówił: 
Matt zdradził LaFee!

Rozstali się. LaFee uporała się z tym 
kłopotem i złością w jej piosenkach, śpiewając
„Co ona ma, czego nie mogę ci dać?” i „Dlaczego
mi to zrobiłeś? Pieprzona miłość!”

Natomiast potem LaFee powiedziała, że on jej
tak naprawdę nie zdradził. Ona i Matt nadal rozumieją
się bardzo dobrze, tylko ich związek się nie udał.
Krótko po tym pojawiły się te zdjęcia. Pokazują LaFee
- rozpoznana po widocznym tatuażu za jej lewym uchem
i na przedramieniu. Ale zwróćcie uwagę! Za LaFee idzie 
mężczyzna, którego twarz jest zakryta
Szybko można zauważyć, że obcy jest podobny do Matta.

Czy oboje są znów parą? Czy LaFee wybaczyła Mattowi?
Zdaje się, że jest nowy trend „powrotu do byłego”. 
Nie tylko LaFee wróciła do jej byłego chłopaka.
Także piosenkarka Ashlee Simpson znów spotyka się
z byłym partnerem.
Również piosenkarka i aktorka Miley Cyrus podobno
jest w wolnym związku z Liamem Hemsworthem. 

Mamy nadzieję, że LaFee i Matt są szczęśliwi
i życzymy im wszystkiego dobrego. I kto wie,
może wkrótce Matt zaśpiewa: „Kim jestem,
że jestem w twoim sercu? Że jestem tym jedynym,
którego kochasz...?”





tak napisał Ricky, były gitarzysta zespołu LaFee, w wywiadzie dla
Mylafee w 2009 roku. Czy było coś więcej niż spory dotyczące muzyki? Ponieważ 
„żadnych kompromisów” nie wygląda na pozytywny opis zespołu LaFee. 
Zespół mówił przy tym, że Christina Klein alias LaFee chciała iść w kierunku popu – 
przecież to jest możliwe tylko w połowie, o ile w ogóle; w artykule o LaFee pisze, że 
zamierza dalej grać rock – to z czego jest znana i odnosiła sukcesy. 
Faktycznie LaFee jako piosenkarka zawsze stała w pierwszym planie. Nagrody jak 
Echo otrzymała w kategorii „Narodowa artystka” - całkiem sama, a nie z zespołem.
Także Ricky w wywiadzie na pytanie „Gdybyś mógł grać w innym zespole, jaki by to 
był?” odpowiedział „Zespół Ricky'ego Garcii”, co oznacza, że czuł się zepchnięty na 
dalszy plan. Następnie wyszedł jego solowy album. Nie tylko Ricky, ale również 
Goran, Klaus i Tamon zajmowali się własnymi projektami. Czy to wyraźny znak, że 
coś się stało w zespole?!








