Wrzesień

Spis treści
Niezwykłe historie

Madryd, stolica Hiszpanii,
to jedno z najstarszych miast na
naszym kontynencie. Położone
jest w środkowej części kraju na
Wyżynie Kastylijskiej u podnóża
Sierra de Guadarrama nad rzeką
Manzanares. Posiada niezliczoną
ilość zabytków, ponad 40 parków
i ogrodów, a niektóre ulice Madrytu są prawdziwymi galeriami
rzeźby w plenerze.

8 września
Dzień MARZYCIELA
Choć temat lekki jak mgiełka,
można do niego podejść naukowo. Co mówią statystyki? Niezależnie od wieku i dochodów
Polacy lubią marzyć. Najczęściej
o tym, co pragną mieć. A chcieliby mieć: po pierwsze, zdrowie,
po drugie, pieniądze. Warto
dziś choć chwilę poświęcić na
to, aby pomarzyć. Nic tak jak
marzenia nie porusza serca i nie
mobilizuje do działania, pomimo kłopotów i przeciwności
na co dzień. Marzenia są tym,
co wytycza życiowe cele i jest
źródłem wielu różnych emocji.
Oprócz spełniania własnych
marzeń, wielką radość również
może sprawić spełnienie czyjegoś marzenia. Warto o tym
pomyśleć właśnie tego dnia.

Za miesiąc będzie lepiej
Połówka pomarańczy
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HIT NUMERU:
Za mało, za późno
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Historia Janiny z Poznania, która ma wyrzuty
sumienia, że nie zainteresowała się losem
samotnej sąsiadki.

Co zrobić z wygraną…
Przepraszam, nie powinnam
Odbić się od dna
Drzwi w drzwi
Pęknięcie
Nowa ja na starość
Tylko nie bij
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Już ja się nim zajmę
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Mira z Warszawy opowiada o swoim ojcu,
który po udarze bał się aktywności i samodzielności. Podstęp pomógł Mirze przekonać
ojca, żeby zawalczył o siebie.

Miłość widzi to, co chce
I ze spadochronem skoczę!

Zdrowie
Ząb do poprawki

Jezioro Maracaibo (Wenezuela) jest największą laguną na świecie. Sławę zyskało
dzięki niezwykłemu zjawisku, które można tam obserwować średnio przez 160
dni w roku. Chodzi o gwałtowne burze, podczas których pioruny uderzają co
cztery sekundy. Błyski charakteryzują się wyjątkowymi barwami od czerwieni
po ciemny fiolet (na barwę błyskawicy wpływają zawieszone w powietrzu pyły
oraz para wodna). Jest wtedy tak jasno, że łunę widać nawet z odległości 400
km. Naukowcy, choć od dawna interesują się jeziorem, wciąż nie ustalili jednoznacznie przyczyn tego zjawiska.
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Ćwicz umysł
Krzyżówki
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Poradnik
Jak wywalczyć
wyższe ubezpieczenie?
Gdy trzeba oddać dziecko
domu opieki społecznej
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Uwaga, problem
Koniec przyjaźni
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napisz do mnie
Anonse czytelników

Czy wiesz, że…
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE: SHUTTERSTOCK

Miasto
miesiąca:
MADRYT

38

Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

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