Spis treści

Warto zobaczyć: CEFALU

edna z najpiękniejszych miejscowości na Sycylii, ok. 50 km na wschód
od Palermo. Nad Cefalu góruje masyw
La Rocca – potężna skała zdaje się
wisieć nad średniowiecznym miasteczkiem, które może się pochwalić
fascynującą historią i wieloma za-

Czy wiesz, że...
uentin Tarantino (na zdjęciu)
kręci swój 9. film – „Once
upon a time in Hollywood”.
Razem ze scenarzystą pracował
nad nim podobno od pięciu lat.
Film ma opowiadać o Hollywood
lat 60., kiedy kultura hipisowska
zadomowiła się w Los Angeles
na dobre. Swoim klimatem ma
przypominać słynne „Pulp Fiction”.
Sam reżyser podkreśla, że jego
nowe dzieło nie będzie filmem
biograficznym. Głównymi bohaterami mają być fikcyjny aktor i jego
dubler, którzy lata świetności mają
już za sobą i próbują bezskutecznie
odnaleźć się w nowej rzeczywistości Hollywood.
W filmie pojawi się między
innymi wątek makabrycznego
zabójstwa dokonanego przez
członków sekty Charlesa Mansona na żonie i przyjaciołach
Romana Polańskiego. 9 sierpnia
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Poruszające historie
Rondo
Nie wierzę już w anioły
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Pokażesz mi mój pokój?
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Kiedy odchodziłem do innej kobiety, do głowy
by mi nie przyszło, że na starość zamieszkam
ze swoją byłą żoną.

Tinder seniorka
Ja też jestem babcią
Nowa sąsiadka
Dziadek się żeni
Nawet tak nie żartuj, kochana
Cisza, spokój i zero obowiązków
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HIT NUMERU:
Adoptowana babcia
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Nikodem, Asia i Kubuś nie mają wątpliwości,
że jestem ich prawdziwą babcią, więc jak ja
mogłabym je mieć?

Zdrowie
Diagnoza: osteopenia

14

Ćwicz umysł
Krzyżówki

16

Poradnik
l O ile wzrośnie moja emerytura?
l Smartfony dla niedowidzących?
l Renta po zmarłym małżonku 25

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: SHUTTERSTOCK; ZDJĘCIA: SHUTTERSTOCK (1), ADOBE STOCK (1)
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bytkami. Do dziś można tu
podziwiać świątynię Diany
z VII w. p.n.e. Zachwycające
jest także stare miasto z licznymi kościołami i pałacami.
Koniecznie trzeba zobaczyć
katedrę (Duomo di Cefalu),
która powstała w XII wieku
na zlecenie normańskiego
króla Rogera II. Z zewnątrz
uwagę przykuwają dwie
wieże zjawiskowo prezentujące się na
tle urwiska skalnego i palm rosnących
wokół Piazza del Duomo. W 2015
katedra, która jest połączeniem kilku
stylów (arabskiego, bizantyjskiego
i normańskiego) została wpisana na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Praktyczne
i sprawdzone
2019 roku minie pięćdziesiąt lat
od śmierci Sharon Tate (w tej
roli w filmie Tarantino wystąpi
Margott Robbie).
Na ekranie ma pojawić się też
wątek polskiego reżysera.
Quentin Tarantino do tej roli
wybrał polskiego aktora, Rafała
Zawieruchę. To właśnie on zagra
młodego Polańskiego, obok takich
sław jak Leonardo DiCaprio, Brad
Pitt czy Al Pacino.

Cytat miesiąca: „Prawdziwy błąd to taki,
z którego nie wyciągamy żadnych wniosków”.

John Powell

l Porady z szuflady
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Uwaga, problem
Dziecko powinno
być najważniejsze
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napisz do mnie
Anonse czytelników

41

Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

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