Spis treści

Warto zobaczyć: CHARLESTON

iasto zostało założone w 1670
roku jako Charles Town i aż do
połowy XIX wieku było jednym z większych i bardziej rozwiniętych miast na
kontynencie amerykańskim. Nazywane
jest perłą Południa. Dzięki zachowanemu tu układowi urbanistycznemu oraz

Czy wiesz, że...

T

ony Benett, amerykański
wokalista jazzowy, który
w tym roku kończy 92 lata,
tak naprawdę nazywa się Anthony Dominick Benedetto. Urodził się 3 sierpnia 1926 w Qu-

eens w Nowym Jorku. Podczas
II wojny światowej walczył we
Francji i w Niemczech. Popularność osiągnął, gdy w 1950 roku
podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Columbia i nagrał
„Because of You”, swój pierwszy wielki przebój. Tony Benett
sprzedał ponad 50 milionów
płyt na całym świecie, a jego
dyskografia liczy ponad 70 płyt.
Zgromadził też na swoim koncie
19 statuetek Grammy. Jest
jednym z najczęściej nagradzanych artystów na świecie. Tony
Benett to także uzdolniony i doceniany malarz. Swoje obrazy
podpisuje jako Anthony Benedetto lub po prostu Benedetto.
Wokalista szkicuje i maluje
codziennie, często są to widoki z okien hotelowych, kiedy
gwiazdor znajduje się w trasie
koncertowej.

Cytat miesiąca: „Spośród rzeczy przyjemnych,
te radują najbardziej, które się zdarzają najrzadziej”.
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Tylko zawał mnie uratuje
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Nigdy nie byłem pantoflarzem, to ta cholerna
emerytura zrobiła ze mnie takiego mięczaka.
Tańczę, jak mi żona zagra. A to twarda sztuka!

Panie proszą panów
Pierwsza miłość
Powiedziałam dość!
Żeby nie zardzewieć
Będę teściową od święta
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HIT NUMERU:
Czubek i stara historia
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Dziwnie się to wszystko potoczyło. Nie wiem,
dlaczego to zrobił, ale po co mi dziś ta wiedza?
Jest, jak jest. Przyjaźń się liczy…

Matka musi pomóc
Wieczór młodości
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Zdrowie
Problem z hemoroidami?
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Ćwicz umysł
Krzyżówki
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Poradnik
l Chcę dorobić do emerytury
l Jaki rodzaj umowy wybrać?
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M

XVIII- i XIX-wiecznej zabudowie z czasów sprzed wojny
secesyjnej można zobaczyć,
jak wyglądały Stany Zjednoczone u swojego zarania.
Malowniczo położone nad
oceanem atlantyckim Charleston jest pełne urokliwych,
różnokolorowych budynków
w charakterystycznym dla
Południa stylu.
Ciekawostki:
l W walkach w obronie Charleston
w 1779 roku odznaczył się Kazimierz
Pułaski.
l Od 2001 roku, corocznie, rozgrywany jest tutaj kobiecy turniej tenisowy,
Family Circle Cup.
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l Porady z szuflady

29

Uwaga, problem
Mam zięcia groomera
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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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