Spis treści

Czerwiec

Niezwykłe historie

Imię pochodzenia greckiego, od słów ion (fiołek) i anthos
(kwiat). Oznacza: skromna i delikatna. Jolanta jest osobą bardzo
opanowaną i ostrożną. Jest wspaniałą towarzyszką spotkań
i niezastąpioną rozmówczynią.
Odczuwa silną potrzebę dawania siebie innym.
Bardzo liczy się z opinią publiczną i zdaniem
swoich przyjaciół.

odkrycie
w bibliotece
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Pracownicy New York Society Library,
najstarszej biblioteki w Nowy Jorku
odkryli, że Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent USA, wypożyczył dwie
książki, których… nie oddał! Bibliotekarze
dokonali tego odkrycia podczas digitalizacji
(tworzenia wersji elektronicznej) księgi bibliotecznej. Pochodzący z 1789 roku wpis wymienia dwa tytuły: rozprawę
o stosunkach międzynarodowych oraz zbiór protokołów posiedzeń
brytyjskiej Izby Gmin. Obliczono, że kara za nieoddanie książek wraz
z odsetkami wyniosłaby dziś 300 tys. dolarów. Kierownictwo biblioteki
twierdzi jednak, że bardziej zależy mu na odzyskaniu książek. Kto wie,
przy takim zainteresowaniu mediów może się to uda.
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HIT NUMERU:
Wystarczy bardzo chcieć
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Hanna z Zielonej Góry opowiada o swojej
przyjaciółce, która zapadła w śpiączkę. I o tym,
jak myślenie o niej, że pozbywa się choroby,
pomogło jej w powrocie do zdrowia.

Wypadek
Mój syn, moje życie
I tylko szkoda pszczół
Milczę…
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Muszę pozwolić sobie pomóc
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Historia Jolanty z Sosnowca, która sama opiekowała się chorą na alzheimera matką, choć było
to zadanie ponad jej siły. W końcu, za namową
lekarki, pozwoliła sobie pomóc.

Zdrowie
Prawdy i mity
na temat cholesterolu

Ćwicz umysł
Krzyżówki

Cytat miesiąca:
„Najbardziej śmieszne pragnienie to pragnienie
podobania się wszystkim.”
Johann Wolfgang von Goethe

Czy wiesz, że…
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w Warszawie było tylko 2500
abonentów sieci telefonicznej… Jednak
już po czterech latach, liczba ich wzrosła
do… 31 tysięcy. Ten sukces telefonizacji
wynikał z tego. że telefon kosztował zadziwiająco mało – na własny aparat mógł
sobie pozwolić niemal każdy! Rozmowy
telefoniczne również były tańsze niż
dzisiaj! Należało tylko uważać na język
– abonent używający brzydkich słów na
linii był karany odłączeniem od sieci!
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To warto wiedzieć
Jak złożyć reklamację
wadliwego towaru
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Uwaga, problem
Obudź się, dziewczyno

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: BULLS

Imię miesiąca: JOLANTA

Aniołek
Nie wszystko złoto…
Radość dawania
Kręgi na wodzie
Powrót męża marnotrawnego
Z szacunkiem
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napisz do mnie
Anonse czytelników
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Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki
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