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tak blisko ciebie...
Nowa „Pani Domu” na lato
już za dwa tygodnie!
Kochane Czytelniczki!
Przygotowujemy dla Was na wakacje prawdziwą
niespodziankę. Już za dwa tygodnie zupełnie nowa
„Pani Domu”! W nowej szacie graﬁcznej, z nowymi
rubrykami, jeszcze piękniejsza, jeszcze ciekawsza.
W Waszym ulubionym dziale Pogotowie Domowe
znajdziecie teraz dużo więcej praktycznych porad
dotyczących urządzania domu, upiększania balkonu
i ogrodu. Ale także prawa i ﬁnansów. W listach
prosiliście o więcej przepisów kulinarnych. Spełnimy
Wasze życzenia! Więcej krzyżówek? Proszę bardzo!
Już nie mogę się doczekać, kiedy weźmiecie w ręce
nową „Panią Domu”. Jestem pewna, że z punktu ją
pokochacie. Nie zapomnijcie, to już 18 czerwca!
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DLA KOBIET PISANE!
Wzruszające historie,
gorące uczucia, poruszające losy bohaterów.
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ogrodzie można
założyć miniaturowe jeziorko.
To wbrew pozorom nie takie
trudne.

winkę
4 pomysły na... bot
Pierogi z twarogiem
Chłodnik litewski

szne

Sałatka z wołowiną

py atne
i delikRGH�
Pĭ
ki na
buracz
�
FLHSĭR QR
LP
L�QD�]

Placki z cukinią
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