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cńrka Ewy. Kasia. ~kom
pli1<owane. or a wda"!
• Or,-romnie. ale mlejm:v nadzieję, ie „fekty
na ~vklanym ekranie b«:da interesujące. Co Jeszcze?

rPŻ

rr;i' Ponę w „B:irhar7"
TINizi wiłłó" nie"
Feliń
skiego w reżyserii Dejm
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dziś nie uprajej prawie z•JPrawie, bo na
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nach
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w:v;ątki
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