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TO WYDANIE „PANI DOMU” KUPISZ
TAKŻE Z SUPERDODATKAMI:
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Polecamy serię książek

hit!

A w niej:
największy dział
kulinarny
pogotowie domowe
z ekspertami
horoskop
księżycowy
w każdym numerze
i dużo, dużo więcej...

KOBIECE POWIEŚCI!
Bestsellerowe pozycje,
pasjonujące historie,
wzruszające losy bohaterów!
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s.
Co podać
na noworoczną
imprezę po świątecznym kulinarnym szaleństwie?
Oto przepisy na
pyszne i lekkie
sałatki sylwestrowe.
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Kreacje z tego
materiału będą
idealne i na wielki bal,
i na domówkę. Zobacz,
jakie możliwości
daje welur.
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Zdjęcie na okładce: Jump (1)
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Schudnę, rzucę palenie,
zacznę odkładać pieniądze... Któż z nas ma noworocznych postanowień. Ale
jak ich dotrzymać? Są na to
sprawdzone sposoby.

