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Kedves Olvasó! 
A régen áhított tavasz és jó idő lassan megérkezik. Szüksége van erre a természetnek, 
a lelkünknek-testünknek és természetesen a ruhatárunknak egyaránt. Ahhoz, hogy megtudják, 
milyen szempontok, színek, stílusok ihletik az idei tavaszi és nyári szezon trendjeit, a legmegfe-
lelőbb eszközt, egy pulzáló, a világ változásait követő bevásárlóközpont trendmagazinját, 
a Chic&Style-t tartják kézben. Legyen ez egy ihlet Önöknek a legújabb darabok beszerzéséhez 
vagy akár programjuk megtervezéséhez.

Kellemes lapozgatást és örömteli vásárlást kívánok Önöknek!

Hahner Klaudia
Bevásárlóközpont-igazgató
ÁRKÁD PÉCS
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A lapzártakor rendelkezésünkre álló termékárak 
szerepelnek. Az üzletek az árváltoztatás jogát 
fenntartják.
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ÜÜDE RAGYOGÁS
A Shiseido idei újdonságai felfrissü-
lést és vidámságot hoznak. A Perfect 
Hydrating BB krémmel bővítik kínála-
tukat, mely egy olyan többfunkciós 
hatású krém, amely makulátlan vég-
eredményt biztosít. Olajmentes tex-
túrájának köszönhetően könnyen fel-
vihető az arcra, minimalizálja a póru-
sokat, így ragyogó, tökéletes külsőt 
eredményez.

ÉLÉNK SZÍNEK
Az Estée Lauder tavaszi-nyári körömlakk-
kollekciójának minden darabja a tavasz üde 
árnyalataiban pompázik, és tökéletes harmó-
niát alkot a természet színeivel. A különféle 
intenzív árnyalatokat felvonultató lakkok 
az idei szezon elengedhetetlen darabjai.

SHAPE SENSATION
A 2013-as szezonban minden eddigi-
nél könnyedebb anyagok és új, izgal-
mas színek jellemzik a Triumph Shape 
Sensation alakformáló kollekcióját. 
Közepesen erős alakformáló hatású ez 
a divatos anyagmintával és hatékony 
alakformáló funkcióval ellátott széria, 
mely az Amazing Sensation elnevezést 
kapta. Az egyszínű anyagok, letisztult 
szabásvonalak és geometrikus minták 
teszik ellenállhatatlanná a kollekciót. 

ENCHANTING ASIA 
A Swarovski Crystal Society (SCS) 
Annual Edition 2013 teljes mértékben 
az érzelmek világáról szól: a „Cinta” ele-
fánt neve indonézül szeretetet jelent. 
E keresett darab mellett idén egy sor 
más exkluzív kristályterméket is kínál 
a Swarovski. Ezek között szerepel példá-
ul a „Young Elephant”, a „Peacock” és az 
„Orchid Pendant”. Az SCS Annual Edition 
2013 darabjait kizárólag az SCS tagjai 
vásárolhatják meg. A kristály szerelmesei 
azonban bármikor csatlakozhatnak 
a klubhoz – a regisztráció gyorsan 
és egyszerűen végrehajtható. 
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VIRÁGOS BÓDULAT
A jázmin eredetét és a hozzá kapcsolódó hagyományokat vi-
rágának szépsége és eleganciája miatt legendák veszik körül: 
Az Ezeregyéjszaka keleti mítoszának meséitől kezdve 
a toszkán nagyherceg történetén át a speciális szüretelési 
eljárásig. A jázmin a Signorina illatának ikonikus és kifi nomult 
virága, mely a Salvatore Ferragamo parfümjében a fi atal 
hölgy megtestesítője: elegáns és egyedi, erős és élénk sze-
mélyiségjegyekkel, néha romantikus, ugyanakkor kicsit 
kihívó stílusjegyekkel felruházva.

CSÚCSMINŐSÉGŰ ARCÁPOLÁS
A Douglas Beauty System kiváló minőségű termékcsalád, mely 
három aktív összetevő hatására alapoz. Hidratáló, ragyogásfokozó 
és öregedésgátló hatóanyagok segítenek hozzá minket a fi atalos, ápolt 
arcbőr megőrzéséhez. A termékek elérhető áron, áttekinthető, egysé-
ges struktúrában kínálják a szépségipar legújabb vívmányait 
a 27–75 éves korosztálynak. 

Az idei szezon is számos különlegességet tartogat számunkra, legyen szó divatról, 
szépségápolásról, lakberendezésről vagy épp a sztárok életéről. Összeállításunkban 

ezúttal is a legizgalmasabb hírek kerülnek terítékre.

CINDY CRAWFORD DIVATJA  
Első saját divatkollekciója, a „Cindy Crawford @ C&A” tavaly 
őszi sikeres megjelenése után Cindy Crawford bemutatja 
a 2013-as tavasz trendjeit, újra kizárólag a C&A-nál! A kollekció 
megalkotásában a hosszú évek során szupermodellként gyűj-
tött tapasztalataira, valamint üzletasszonyi és anyai szerepére 
támaszkodott. Cindy számára fontos, hogy kényelmes és diva-
tos ruhákat alkosson – hiszen egy nőnek mindig, alkalomtól 
függetlenül jól kellene éreznie magát a ruhájában. 

TRENDI HÍREKSTÍLUSOS TERMÉKEKTRENDI HÍREKSTÍLUSOS TERMÉKEKTRENDI HÍREK
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NYÁRI ONLINE KUPONAKCIÓ 
2013. 06. 5–9.
A nyári programok között folytatódik sikeres online kuponakciója a bevá-
sárlóközpontnak! Szeretne ismét kedvezményes kuponokhoz jutni? 
Kíváncsi arra, hogyan takaríthat meg akár több ezer forintot egy-egy 
klikkeléssel és egy-egy nyomtatással? Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont-
ban számos üzlet vesz részt abban az akcióban, amely az elektronikus ku-
ponok nyújtotta kedvezményeket kínálja Önöknek, immár sokadik alka-
lommal. Most lehetőség nyílik akciós áron a nyári ruházatok beszerzésére és 
természetesen az olcsóbb szolgáltatásokra is. Önnek nem kell mást tennie, 
mint a www.arkadpecs.hu weboldalra kattintania és az Ön által kedvelt üzle-
tek akciós kuponjait kinyomtatnia. Spóroljanak ismét együtt az ÁRKÁD-dal!

PLAYMOBIL KIÁLLÍTÁS  
2013. 04. 4–26.
Háromhetes játék csodavilággal várjuk a gyerekeket májusban 
Playmobil kiállításunk idején. S hogy mi is az a Playmobil? Tulajdon-
képpen egy szerepjáték, elsősorban 4–12 éves gyermekek részére, 
melynek természetesen van már kisebb gyerekeknek szóló változa-
ta is. A Playmobilok sajátossága, hogy egy-egy játékhoz rengeteg ki-
egészítő is tartozhat az egészen apró eszközöktől kezdve a különbö-
ző járművökön át a nagyobb épületekig. A bevásárlóközpontot má-
jusban ezek az apró és óriás mozgatható fejű, csuklójú és lábú játék-
fi gurák lepik el, melyek között lesz ókori egyiptomi, középkori kalóz, 
rendőr, tűzoltó és királylány fi gura is. A gyerekeket játszószigettel is 
várjuk, ahol kipróbálhatják majd kedvenc fi gurájukat.

A SZÁGULDÁS SZERELMESEI KIÁLLÍTÁS
2013. 07. 22. – 08. 4.
A nyári időszakban ismét egy fantasztikus kiállítással várjuk a látogatókat az 
ÁRKÁD-ban. Július hónapban kerül sor a Forma–1 Magyar Nagydíjára a Hun-
garoringen, és akinek ez nem elég, az ellátogathat a pécsi ÁRKÁD-ba, ahol szá-
mos eredeti Forma–1-es versenyautót tekinthet meg életnagyságban. A kiállítás 
mellett a Forma–1-es sztárok által használt sisakok, ruhák és kellékek is helyet 
kapnak majd a bevásárlóközpontban, illetve izgalmas és szórakoztató további 
programokkal kedveskedünk vásárlóinknak a rendezvény idején, mint például 
Forma–1-es szimulátorral és persze a kisebb gyerekek számára is tartogatunk 
meglepetéseket.
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Sosem ismerik a győztes pilóta 
igazi örömét. A sisak olyan érzéseket 
takar el, amiket nem lehet megérteni.

HAUTE-COUTUREHAUTE-COUTUREHAUTE-
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A nők olyanok, mint  
a versenyautók: 
hallatlanul érzékenyek, 
nagyon nehéz őket 
irányítani, de ha 
egyszer lendületbe 
jöttek, szinte 
lefékezhetetlenek.
Jackie Stewart
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Az autóversenyzés nem 
sportszerűségen alapszik, 
hanem győztesek 
taktikázásán.
Sidney Sheldon

13



Az egyes autók között 
jóval nagyobb  
a különbség, mint  
a pilóták között.
Bruce McLaren



Sosem ismerik a győztes 
pilóta igazi örömét.  
A sisak olyan érzéseket 
takar el, amiket nem 
lehet megérteni.
Ayrton Senna
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Sokkal könnyebb úgy 
vezetni 300 km/h 

sebességgel, hogy 
tudod, nem vagy 

egyedül. 
Fernando Alonso
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RUháK: ROBERTO CaVaLLI, zaRa, NEw YORKER, MaNGO, GUESS, GUESS BY MaRCIaNO, h&M, BERShKa, RESERVEd
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11.AND WHITE
Chanel, Chloé, Dior: csak 
néhány világmárka, amelynek 
2013-as tavaszi kollekciójában 
főszerepet kapott a fekete-
fehér kompozíció. 

Legyen akármilyen színes ez az évszak, ez 
a két örök klasszikus most újra divatos.  Főleg, 
ha kombináljuk őket! Coco Chanel azt mond-
ta: „A nők gondolnak az összes színre, kivéve 
a színek hiányára. Én azt mondom, a feketé-
ben minden megvan. A fehérben is. A szép-
ségük teljes. A tökéletes harmónia.” És hát ki 
tudta volna jobban, mi áll nekünk, nőknek 
a legjobban, ha nem Coco, akinek köszönhe-
tően a fekete és a fehér világszerte a legele-
gánsabb viseletté vált? Jöhet bármilyen tarka 
trend, a kortalan elegancia még mindig egyet 
jelent a két ellentétes színnel. De nemcsak 
elegáns partira, vacsorára vagy fontos üzleti 
megbeszélésre vehetünk fel fekete-fehér 
ruhát, hanem akár egy teljesen átlagos hét-
köznapon, főleg, ha változatos minták és rész-
letek segítenek abban, hogy a monokróm 
ruhák se legyenek átlagosak és unalmasak. 
Különösen, hogy a csíkos és pöttyös szettek 
is megjelentek a polcokon, amelyeket most 
bátran kombinálhatunk egymással! 
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Bazár

 1. Nyaklánc 64 500 Ft Swarovski
 2. Fürdőruha 23 500 Ft Calzedonia
 3. Ruha 4990 Ft AMISU/NEW YORKER
 4. Szemkörnyékápoló 4290 Ft XL.xs/DOUGLAS
 5. Ceruzaszoknya 5995 Ft Orsay
 6. Pénztárca 3490 Ft Claire’s
 7.  Parfüm 50 ml 27 490 Ft The One Desire 

Dolce&Gabbana/Douglas
 8. Magas sarkú cipő 7990 Ft Deichmann
 9. Szemhéjpúder 8990 Ft Chanel/Douglas
10. Rúzs 3290 Ft Isadora/Douglas
11. Fülbevaló 2490 Ft Bijou Brigitte
12. Napszemüveg 2995 Ft Reserved
13. Blézer 19 999  Ft Mango
14.  Arckrém 46 900 Ft Capture Totale Créme 

Haute Nutrion Dior/Douglas
15.  Szemhéjceruza 10 800 Ft Twin Set Eye 

Shadow Dior/Douglas
16.  Parfüm 50 ml 19 990 Ft Glam’n 

Soul Thomas Sabo/Douglas
17. Karperec 1300 Ft Bijou Brigitte
18. Fényképezőgép Samsung, Media Markt

12. 13.    
14.

15.

16.
17.

18.

12.

15.

16.

Swarovski
Calzedonia

AMISU/NEW YORKER
4290 Ft XL.xs/DOUGLASxs/DOUGLASxs

5995 Ft Orsay
Claire’s

27 490 Ft The One Desire 
Dolce&Gabbana/Douglas

7990 Ft Deichmann
8990 Ft Chanel/Douglas

Isadora/Douglas
 Bijou Brigitte

 Reserved
Mango

Capture Totale Créme 
Haute Nutrion Dior/Douglas

10 800 Ft Twin Set Eye 

19 990 Ft Glam’n 
Soul Thomas Sabo/Douglas

Bijou Brigitte
Samsung, Media Markt
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VIRÁGOT VIRÁGOT 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.
9.

A VIRÁGNAK
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A virágminták sem maradhatnak 
el, ha már tavaszi trendekről 
beszélünk. Választhatunk óriás  
szirmos ruhát, apró virágmintás 
öltözéket is, ezúttal így is, úgy 
is trendik vagyunk. 

Ha éppen ahhoz van kedvünk, akkor talpig 
beburkolózhatunk a virágocskákba, csupán 
arra kell fi gyelnünk, hogy az alkatunknak 
megfelelően válasszuk meg a darabokat.  
Ha például kicsit szélesebb csípővel áldott 
meg bennünket a sors, akkor inkább egy 
sötétebb tónusú, aprómintás nadrág az elő-
nyösebb számunkra. Ha viszont vékony 
alkatunk van, akkor a bokánál húzott, csípő-
ben szélesített, lengébb fazon az ideális 
választás. Bátran kombinálhatjuk ugyanúgy 
virágmintás felsőrésszel, hiszen idén tavasz-
szal még ez is megengedett. De azzal sincs 
baj, ha csak a nadrágunk, szoknyánk vagy 
felsőrészünk szökött virágba, mert egy egy-
színű ruhadarabbal tökéletesen ellensúlyoz-
hatjuk a feltűnő szirmokat. Ám itt nem állt 
meg a divattudomány, ugyanis még nem 
ejtettünk szót a legkényelmesebb és legnői-
esebb viseletről, a lenge ruháról! Nincs is 
annál vonzóbb, amikor egy nő belibben 
egy talpig érő, fi nom anyagú ruhában, 
ami ott takar és mutat, ahol éppen kell. 
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Bazár

16. 17.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

 1. Kulcstartó 21 500 Ft Swarovski
 2.  Parfüm 50 ml 19 700 Ft Marc Jacobs 

Oh, Lola Sunshine Edition/Douglas
 3. Ruha 8995 Ft Orsay
 4. Szájfény 1990 Ft Absolute Lips/Douglas
 5. Nadrág 5990 Ft AMISU/NEW YORKER
 6.  Rúzs 8400 Ft Pure Color Estée Lauder/ 

Douglas
 7. Gyűrű 32 800 Ft Swarovski
 8. Táska 8990 Ft NEW YORKER
 9. Fülbevaló 54 990 Ft Ohrstecker/Orex
10.  Parfüm 30 ml 9990 Ft Woman Flower 

Tommy Hil� ger/Douglas
11. Blézer 8 995 Ft Tally Weijl
12. Hajpánt 1390 Ft Claire’s
13.  Fürdőruha 9000 Ft és 4500 Ft 

Calzedonia
14. Overál 7590 Ft C&A
15.  Körömlakk 6300 Ft Pure Color 

Estée Lauder/Douglas
16. Saru 11 900 Ft Bama/Reno
17. Napszemüveg 3490 Ft Bijou Brigitte
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Marc Jacobs 
Oh, Lola Sunshine Edition/Douglas

Absolute Lips/Douglas
AMISU/NEW YORKER

Pure Color Estée Lauder/ 

Ohrstecker/Orex
 Woman Flower 

Bijou Brigitte
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A kéknek számos fajtáját ismerjük, 
és szinte mindegyikről eszünkbe 
jut egy felejthetetlen tengerparti 
nyaralás. Talán ezért viselünk olyan 
szívesen kék színt magunkon. 

A NAGY 1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Kutatók szerint a kék szín mindkét nem tag-
jait boldogabbá teszi: a kék és a zöld a férfi -
aknál váltott ki boldogságérzetet, míg a 
nőknél a kék, a lila és a narancssárga érte el 
ugyanazt a hatást. Azt mondják, hogy ez a 
szín az önbizalmat is erősíti, ezért is olyan 
sikeresek a kék inget vagy farmert viselő 
férfi ak. Az a jó ebben a színben, hogy a fe-
kete és a fehér, de akár a piros is remekül 
mutat hozzá. Tavasszal és nyáron a fehér a 
legjobb választás, hiszen a bronzosan le-
barnult bőrt nagyon jól kiemeli. Főleg, ha 
azokhoz igéző kék szemek párosulnak: 
Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio és 
Daniel Craig is tudja, mitől olvadnak a nők. 
Mindhárom kék szemű sztár előszeretettel 
viseli magán a kék valamelyik árnyalatát, hi-
szen így képtelenség elkerülni a tekintetü-
ket. Az örök farmerről már nem is beszélve, 
ami számos színben kapható már, mégis a 
klasszikus kék verzióért rajonganak a pasik.

KÉKSÉG
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 1. Mandzsettagomb 25 600 Ft Swarovski
 2. Karóra 29 990 Ft Esprit/Orex
 3. Zakó 29 990 Ft Saxoo London
 4. Hajlakk 2 790 Ft Casual Toni&Guy/Douglas
 5. Farmer 9990 Ft FSBN/NEW YORKER
 6. Parfüm 50 ml 17 990 Ft Eros Versace/ Douglas
 7.  Krém 20 700 Ft Force Supreme Biotherm Homme/ 

Douglas
 8.  Parfüm 30 ml 10 990 Ft Potion Blue Cadet 

Dsquared2/Douglas
 9. Ing 5990 Ft FSBN/NEW YORKER
10. Tablet Sony/Media Markt
11. Pulóver 5995 Ft Reserved
12. Parfüm 100 ml 17 490 Ft Zen Sun Shiseido/Douglas
13. Tusfürdő 299 Ft Balea Men/dm
14. Mobiltelefon Samsung Galaxy/Telenor
15. Cipő 8990 Ft H&M
16. Táska 28 790 Ft Monarchy
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Bazár

Force Supreme Biotherm Homme/ 

Zen Sun Shiseido/Douglas
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13.
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Újra hódítanak a nagy, színes 
minták, melyekről leginkább 
egy trópusi tengerpart jut az 
eszünkbe. Nézzük hát, idén 
mi a divat a szörfösök és 
a strandrajongók körében. 

Persze ez a divat kizárólag a feltűnőséget 
kedvelő férf¡aknak jön be, de nekik nagyon 
is! Ezeket az ingeket egy laza, lenvászon nad-
rággal érdemes viselni, így máris Hawaiin 
érezhetik magukat. Továbbá a high-tech stí-
lus is felüti a fejét a tavaszi trendben: a nyári 
dzsekik és feszülős pólóingek fényesek, rá-
adásul metálfényben játszanak. A lezser és 
f¡atalos szerelések nemcsak az utcán divato-
sak, de az elegánsabb üzleti viseletben is hó-
dítanak, amit leginkább a fesztelen vonalve-
zetés jellemez. De lássuk csak, ki az a sztárvi-
lágban, aki tökéletesen megtestesíti a laza és 
sportos divatot? Naná, hogy Matthew 
McConaughey, aki szinte egész nap le sem 
száll a szörfről. Ha pedig mégsem a hullámo-
kat hódítja, akkor majd a nők hódítanák meg 
őt a parton, amint egy színes gatyában sétál-
gat a forró homokban. Ő az a színész, akinek 
stílusát szívesen utánozzák a férfi ak, hiszen 
laza, sportos és mégis férf¡as. 

LAZASÁGBÓL LAZASÁGBÓL 2.
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12.

11.

13.

15.

16.

17.
18.

 1. Napszemüveg 2390 Ft ACC/ NEW YORKER
 2. Kalap 1990 Ft H&M
 3. Hajzselé 2790 Ft Creative Toni&Guy/ Douglas
 4. Póló 2990 Ft Smog/New Yorker
 5. Sort 3990 Ft  H&M
 6. Karkötő 1490 Ft ACC/NEW YORKER
 7.  Parfüm 50 ml 10 600 Ft CK One Shock 

Street Edition Calvin Klein/ Douglas
 8.  Naptej 11 200 Ft Expert Sun SPF 50+

Shiseido/ Douglas
 9. Fényképezőgép FujiFilm/MediaMarkt
10.  Papucs 7990 Ft Helly Hansen/Dockyard
11. Karóra 22 990 Ft IceWatch/Thomas Sabo
12.  Galléros póló 19 990 Ft Helly Hansen/

Dockyard
13. Feliratos póló 2995 Ft Reserved
14. Sort 2990 Ft H&M
15.  Táska 9990 Ft Heavy Tools
16.  Parfüm 50 ml 16 490 Ft L’eau Par 

Kenzo/ Douglas
17. Deszka 5999 Ft Powerslide/Hervis
18.  Tusfürdő 300ml 299 Ft Isana Men/ Rossmann

Bazár



Az extrém megoldások és a hangsúlyos 
kiegészítők hódítanak 2013 tavaszán. 
Ezúttal a különféle stílusokat is bátran 

kombinálhatjuk, hiszen remekül megfér 
egymás mellett egy elegánsabb kreáció 
és egy lezser darab is. Ha pedig ahhoz 

támad kedvünk, hogy tetőtől talpig 
ugyanabba a színbe öltözzünk, 
azt is nyugodtan megtehetjük!

FIATALOSFRISSESSÉGFIATALOSFRISSESSÉGFIATALOS
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Fruzsi
Blézer 9995 Ft Orsay
Csíkos ruha 7995 Ft Tally weijl
Nadrág 8990 Ft h&M
Öv 1995 Ft Orsay
Öv 2495 Ft Reserved
Harisnyanadrág 7600 Ft Orsay
Cipő 9995 Ft promod
Kalap 4990 Ft h&M
Napszemüveg 2990 Ft SIX Bijou
Sál 3995 Ft promod
Karóra 75 000 Ft Calvin Klein/Thomas Sabo
Fülbevaló 1490 Ft SIX Bijou
Nyaklánc 4490 Ft Bijou Brigitte
Gyűrű 3490 Ft Bijou Brigitte
Gyűrű 1990 Ft Bijou brigitte
Gyűrű 1790 Ft SIX Bijou
Ezüst karkötő 37 500 Ft  
Calvin Klein/Thomas Sabo
Arany karkötő 1990 Ft SIX Bijou
Kis fekete-fehér táska 4595 Ft Orsay
Nagy fekete-fehér táska 5295 Ft Orsay
Steppelt táska 5995 Ft Reserved
Fehér táska 22 990 Ft Salamander
Sárga táska 7995 Ft Orsay
Csíkos pénztárca 3990 Ft SIX Bijou

Medárd
Zakó 15 990 Ft Glory Story/dat Man
Ing 4990 Ft Canda/C&a
Pulóver 8390 Ft Tom Tailor
Short 5990 Ft Fishbone/New Yorker
Öv 7290 Ft Tom Tailor
Karóra 44 995 Ft Fossil/Korona Óra
Cipő 74 990 Ft Boss Orange/Salamander
Szemüveg 43 990 Ft  
Ray Ban/Vision Express
Utazó táska 19 990 Ft Saxoo London
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Jobb oldalon:

Fruzsi 
Kabát 11 495 Ft RESERVEd
Ruha 13 995 Ft ORSaY 
Cipő 29 990 Ft BUFFaLO/SaLaMaNdER
Harisnya 3190 Ft GaBRIELLa/j.pRESS
Karóra 35 000 Ft ROBERTO CaVaLLI/BIaNCO ORO
Fülbevaló 5990 Ft h&M
Klipsz 2990 Ft BIjOU BRIGITTE
Köves nyaklánc 2990 Ft SIX BIjOU
Nyaklánc 5390 Ft CLaRIE’S
Fekete gyűrű 32 800 Ft SwaROVSKI
Nagy fehér gyűrű 49 200 Ft SwaROVSKI
Nagy köves gyűrű 53 800 Ft SwaROVSKI
Ezüst-fekete gyűrű 26 600 Ft SwaROVSKI
Fekete karkötő 46 100 Ft SwaROVSKI
Köves karkötő 47 600 Ft SwaROVSKI
Sárga táska 4590 Ft CLOCKhOUSE/C&a
Kendő 3990 Ft SIX BIjOU
Szegecses táska 16 995 Ft SMh/hUMaNIC
Alkalmi kis  táska 6490 Ft BIjOU BRIGITTE
Nagy bézs táska 27 990 Ft aMNESIa  
Bőrönd 53 990 Ft SaMSONITE/MONaRChY
 

Medárd 
Dzseki 16 495 Ft RESERVEd
Póló 3990 Ft SMOG/NEw YORKER
Nadrág 11 990 Ft MaRKS&SpENCER
Öv 4990 Ft MaRKS&SpENCER
Cipő 99 990 Ft hUGO BOSS/SaLaMaNdER
Napszemüveg 42 990 Ft EMpORIO aRMaNI/VISION EXpRESS
Karóra 165 995 Ft TISSOT/KORONa ÓRa
Táska 23 990 Ft MONaRChY
Filofax 22 290 Ft MONaRChY





Fruzsi
Top 5990 Ft h&M

Zöld öv 3000 Ft  ENVY
Nadrág 19 600 Ft MaGENTa

Cipő 17 990 Ft dEVERGO&FRIENdS
Napszemüveg 2590 Ft SIX BIjOU

Fülbevaló 2900 Ft BIaNCO ORO
Karóra 55 000 Ft GUESS/ThOMaS SaBO

Fekete-arany karkötő 2990 Ft BIjOU BRIGITTE
Mintás-arany karkötők 3595 Ft/db pROMOd

Fonott-arany karkötő 1990 Ft SIX BIjOU
Inka mintás karkötő 4900 Ft BIaNCO ORO

Arany karperec 2290 Ft SIX BIjOU
Kék karkötő 4990 Ft/db BIjOU BRIGITTE

Nyaklánc 2790 Ft/db C&a
Aranygyűrű 2590 Ft BIjOU BRIGITTE

Köves gyűrű 2590 Ft BIjOU BRIGITTE
Teknősös gyűrű 3980 Ft BIjOU BRIGITTE

Rózsaszín táska 11 990 Ft MaYO ChIX
Táska 8890 Ft aCC/NEw YORKER

Zöld és bordó laptáska 49 990 Ft SaLaMaNdER

Medárd 
Zakó 9990 Ft h&M

Ing 14 990 Ft dEVERGO&FRIENdS
Pulóver 3990 Ft SMOG/NEw YORKER

Nadrág 8990 Ft h&M
Cipő (fehér) 30 990 Ft VaGaBONd/BORGO

Öv 1990 Ft CLOCKhOUSE/C&a
Karkötő 32 800 Ft SwaROVSKI

Karóra 17 995 Ft LORUS/KORONa ÓRa
Napszemüveg 31 990 Ft CaRRERa/VISION EXpRESS

Táska 23 990 Ft VaLdaSaaR/hUMaNIC
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Fruzsi
Blézer 7998 Ft MISSY

Felső 9990 Ft ENVY
Öv 3790 Ft aCC/NEw YORKER

Nadrág 8995 Ft h&M 
Cipő 24 990 Ft GaS/BORGO

Klipsz 2690 CLaRIE’S
Fülbevaló 37 900 Ft SwaROVSKI

Brossok: 1290-3980 Ft BIjOU BRIGITTE
Szalagos nyaklánc 5990 Ft h&M
Strasszos nyaklánc 2490 Ft h&M

Lila nyaklánc 3590 Ft C&a
Galléros nyaklánc 5390 Ft CLaRIE’S
Türkiz karkötő 4500 Ft BIaNCO ORO

Türkiz gyűrű 2890 Ft  C&a
Fehér gyűrű 1790 Ft SIX BIjOU

Piros karkötő 1990 Ft BIjOU BRIGITTE
Színes nyaklánc 3990 Ft h&M

Neonsárga táska  3990 Ft aCC/NEw YORKER
Virágos aktatáska 5590 Ft CLOCKhOUSE/C&a

Bézs laptáska 11 990 Ft MaGENTa
Rózsaszín táska 3590 Ft CLOCKhOUSE/C&a

Szegecses zöld táska 8000 Ft MISSY
Kis zöld táska 6990 Ft MISSY



Fruzsi 
Kék ing 12 990 Ft dEVERGO&FRIENdS

Ruha 13 995 Ft pROMOd
Cipő 19 990 BLINK/hUMaNIC 

Napszemüveg 29 990 Ft  
TOMMY hILFIGER/VISION EXpRESS

Fülbevaló 1790 Ft SIX BIjOU
Szegecses nyaklánc 4590 Ft CLaRIE’S

Köves nyaklánc 5995 Ft pROMOd
Karkötők 3595 Ft/db pROMOd 

Gyűrű 1990 Ft SIX BIjOU
Nagy fehér táska 39 990 Ft SaLaMaNdER

Kendő 2995 Ft RESERVEd
Kis fehér táska 15 190 Ft MONaRChY

Kis kék táska 4590 Ft CLOCKhOUSE/C&a
Sportos táska 13 990 Ft adIdaS

 

32



Medárd
Öltöny 39 990 Ft SaXOO

Ing 10 990 Ft TaTUUM
Mandzsetta 26 600 Ft SwaROVSKI

Nyakkendő 4990 Ft SaXOO LONdON
Öv 5990 Ft MaRKS&SpENCER

Karóra 44 995 Ft FOSSIL/KORONa éKSzER
Táska 27 990 Ft SaMSONITE/MONaRChY

Cipő 54 990 Ft BELMONdO/SaLaMaNdER

FO
TÓ

: O
LE

G B
OR

ISU
K, 

ST
YL

IN
G:

 BO
GN

áR
  h

aj
Na

LK
a,

 h
OR

Vá
Th

 O
TT

Ó,
 SM

IN
K: 

Gá
Sp

áR
 VI

KI
, h

aj
: S

áN
Ta

 KR
ISz

TIá
N,

 M
Od

EL
LE

K: 
FR

Uz
SI,

 M
Ed

áR
d–

 a
NG

EL
 Fa

CE



34



Egy Forma–1-es futam önmagában is óriási 
élmény, de a száguldó cirkusz pályái között 
van néhány olyan helyszín, amelyik további 

vonzerővel is bír. Tartson velünk egy 
álomútra Melbourne-től Szingapúron 

és Abu-Dzabin át Monte-Carlóig. 

FORMA–1
ÁLOMFUTAMOK
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MMelbourne 
ahol minden kezdődik… 
Ausztrália ipari és pénzügyi központját 1835-ben még egykori fegyencek leszárma-
zottai alapították, ám manapság Melbourne már rendre az élen végez a világ legél-
hetőbb városait összegző rangsorolásokon. És nem csak páratlan gasztronómiája 
miatt – bár igaz, hogy itt a világ szinte összes konyhájába belekóstolhatunk. A tele-
pülést az 1850-es években kirobbant aranyláz virágoztatta fel, az akkori látványos 
építkezések ma is különleges hangulatot kölcsönöznek a csaknem négymilliós város-
nak – a viktoriánus paloták sokszor a monumentális felhőkarcolók tövében állnak. 
A keskeny átjárók, sétálóutcák és árkádok hálózata New Yorkhoz és Berlinhez hasonló 
otthont nyújtanak az utcai művészeknek, az itt élők szerint a kultúra a mindennapok 
szerves részét képezi. Egymást érik a különböző fesztiválok, kiállítások, rendezvé-
nyek, ám március közepén a Forma–1 áll a fi gyelem középpontjában, hiszen immár 
hagyományosan itt indul a száguldó cirkusz aktuális szezonja. Mivel gyakorlatilag 
Ausztráliában ez az ősz kezdete, a futam helyszínéül szolgáló Albert Park kellemes 
időjárásban várja az autósport csúcsának rajongóit: a pénzügyi negyed közelében 
lévő mesterséges tavat 5,3 kilométeres utcai pálya kerüli meg. A pilóták dolgát 
16 kanyar nehezíti, de az idénynyitó izgalmai, valamint a pompás hangulat miatt 
a versenyzők mindig szívesen jönnek ide.
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Aabu-dzabi 
Még a hullámvasút is Ferrari 
Ahol valamikor a sivatag volt az úr, ma már mesterséges szigetek, maximális luxust kínáló szállodák, 
igényes strandok, pompás jachtkikötők sorjáznak – az Egyesült Arab Emírségek vonzó turisztikai 
célponttá vált. Miután a régióban az elmúlt évtized közepén robbanásszerűen megnőtt az érdeklő-
dés a motorsportok iránt, 2007-ben jelentették be, hogy Bahrein után újabb Öböl-menti ország 
rendezhet Forma–1-es futamot – a világ leggazdagabb városának tartott Abu-Dzabi ki is tett magá-
ért. A korábban brit kormányzat alatt álló olajállamban a valaha volt legdrágább pályát építették 
meg, amely azóta is a versenynaptár talán leginkább lenyűgöző helyszíne. A mesterséges Jasz-
szigeten épült betoncsík 2009 óta ad otthont az Abu-Dzabi Nagydíjnak; ez az egyetlen futam, 
amely napnyugta előtt kezdődik és sötétben ér véget, miközben a pálya fölött átívelő hotel egyre 
látványosabb színekben pompázik. A városközponttól mintegy félórára lévő Jasz-sziget azonban 
nemcsak a versenypályának ad otthont, hanem a világhírű Ferrari World központnak is. A park 200 
ezer négyzetméter felületű vörös tető alatt várja a szórakozni vágyókat – ez a világ legnagyobb fe-
dett vidámparkja. A rekordok ezzel még nem értek véget: a 2,2 kilométer hosszú és 52 méter ma-
gas Formula Rossa hullámvasúton 240 km/h a csúcssebesség, vagyis az olasz konstruktőrhöz méltó 
módon ez a leggyorsabb a világon. 
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Monte-Carlo 
presztízs és csillogás  
Monaco a világ második legkisebb országa, a hercegség a Riviéra ékköve: neve egybeforrt a stílusos 
luxussal. A városállam a motorsportok hazája is: a Monte-Carlo Ralit 1911, a Monacói Nagydíjat pedig 
1929 óta rendezik meg; utóbbi a kezdetektől, vagyis 1950 óta folyamatosan szerepel a Forma–1-es 
világbajnokság versenynaptárában. A kanyargós utcai pályán rendezett megmérettetés minden év-
ben a szezon legjobban várt futama, amelyet a legszerencsésebbek a lakásuk erkélyéről, illetve a ki-
kötőben horgonyzó jachtjukról tekinthetnek meg. Bár a lassú pályán szinte lehetetlen előzni, itt 
győzni presztízskérdés a pilóták számára, a világbajnoki cím után ez a legnagyobb dicsőség. A leg-
több sikert Ayrton Senna aratta itt, az 1994-ben elhunyt brazil csillag hatszor állhatott fel a dobogó 
tetejére – ez a kevés olyan fontos rekordok egyike, amit nem Michael Schumacher tart a Forma–1-
ben. A pilóták már csak azért is szeretik a futamot, mert sokan közülük gyakorlatilag hazajárnak: a 
kedvező adózási feltételek miatt számos egykori és mostani versenyző él Monte-Carlo városában, 
így Jenson Button, Lewis Hamilton vagy Nico Rosberg sem csak a futam hétvégéjén jöhet velünk 
szembe az utcán. Ha még sincs ilyen szerencsénk, az autentikus F1-élményt már az is garantálja, ha 
magunk is végigvezetünk a 3,3 kilométeres útvonalon – csak ne gyorsítsunk fel a kaszinónál...  

MMonte-Carlo MMonte-Carlo 
presztízs és csillogás  Mpresztízs és csillogás  
Monaco a világ második legkisebb országa, a hercegség a Riviéra ékköve: neve egybeforrt a stílusos MMonaco a világ második legkisebb országa, a hercegség a Riviéra ékköve: neve egybeforrt a stílusos 
luxussal. A városállam a motorsportok hazája is: a Monte-Carlo Ralit 1911, a Monacói Nagydíjat pedig Mluxussal. A városállam a motorsportok hazája is: a Monte-Carlo Ralit 1911, a Monacói Nagydíjat pedig 
1929 óta rendezik meg; utóbbi a kezdetektől, vagyis 1950 óta folyamatosan szerepel a Forma–1-es M1929 óta rendezik meg; utóbbi a kezdetektől, vagyis 1950 óta folyamatosan szerepel a Forma–1-es 
világbajnokság versenynaptárában. A kanyargós utcai pályán rendezett megmérettetés minden év-Mvilágbajnokság versenynaptárában. A kanyargós utcai pályán rendezett megmérettetés minden év-
ben a szezon legjobban várt futama, amelyet a legszerencsésebbek a lakásuk erkélyéről, illetve a ki-Mben a szezon legjobban várt futama, amelyet a legszerencsésebbek a lakásuk erkélyéről, illetve a ki-

38



Szingapúr
éjszakai futam, éjszakai szafari 
Az ázsiai kistigrisek egyikeként Szingapúr bámulatos fejlődésen ment keresztül az 
utóbbi évtizedekben. A mindössze 692 négyzetkilométeres városállam fontos gaz-
dasági és pénzügyi központtá nőtte ki magát, majd a turizmus felé is nyitni kezdett. 
A 2008 óta megrendezett Forma–1-es futam fontos része a törekvésnek, a szingapú-
riak nem is bíztak semmit a véletlenre. A száguldó cirkusz teljes egészében éjszakai 
futama, az ultramodern Marina-öböl kivilágított utcai pályáján köröző betontorpe-
dók látványa különleges hangulatot ad a megmérettetésnek. De Szingapúr vonzere-
je nem merül ki a legextravagánsabb F1-verseny megrendezésében – bár ez a világ 
egyik legsűrűbben lakott területe, mégsincs híján természeti értékeknek. Szinte egy-
mást érik a különleges növény- és állatkertek: a lenyűgöző Szuperfa-liget látványos 
példája az ember tervezte természetnek, a Nemzeti Orchidea Kertben hatalmas 
mennyiségben látható a városállam nemzeti virága, a Jurong Bird Parkban több mint 
1500 madárfaj él, a Butterfl y Park a világ egyik legnagyobb pillangó- és rovarparkja, 
míg az Underwater World vízi park Ázsia legnagyobb akváriumával büszkélkedhet. 
Hihetetlen módon Szingapúrban még éjszakai szafarin is részt vehetünk: a gyalog 
vagy kisvasúttal bejárható parkban több mint 100 különböző fajjal, köztük tigrissel, 
hiénával, zsiráff al, oroszlánnal vagy orrszarvúval lehet találkozni.

SzSzingapúrSzSzingapúr
éjszakai futam, éjszakai szafari Széjszakai futam, éjszakai szafari 
Szingapúr
éjszakai futam, éjszakai szafari 
SzingapúrSzSzingapúr
éjszakai futam, éjszakai szafari 
Szingapúr
Az ázsiai kistigrisek egyikeként Szingapúr bámulatos fejlődésen ment keresztül az SzAz ázsiai kistigrisek egyikeként Szingapúr bámulatos fejlődésen ment keresztül az 
utóbbi évtizedekben. A mindössze 692 négyzetkilométeres városállam fontos gaz-Szutóbbi évtizedekben. A mindössze 692 négyzetkilométeres városállam fontos gaz-
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Beköszöntött a tavasz és vele együtt 
megannyi egészséges finomság. Most 

pikáns zöldf�szerremekek várnak arra, 
hogy felfedezzük sokoldalúságukat. Házi 

f�szerkertünk kelléktára pedig szinte 
végtelen – snidling, bazsalikom, majoránna, 

kakukkf�, rozmaring, lestyán, oregánó 
mind arra vár, hogy próbára téve őket, 

sokáig élvezzük zamatukat. 

VILLÁRA A KIKELETTEL•VILLÁRA A KIKELETTEL•VILLÁRA 
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Először is a lisztből, a sóból, a vízből, a tojásból és a vajból morzsás tésztát készí-
tünk a kosárkákhoz. Enyhén lisztezett deszkára tesszük, és simává gyúrjuk. Ha szá-
raz lenne, adjunk hozzá kevés vizet. Kizsírozott kerámia- vagy fémformácskákba 
ujjnyi vastagságúra nyomkodjuk, és 180 fokon 10–15 perc alatt elősütjük. Vegyük 
ki a sütőből, hogy kis hűlés után tovább dolgozhassunk vele. 
A töltelékhez a krémsajtot, a tojást, a sót, borsot és az apróra vágott aszalt paradi-
csomot összekeverjük egy tálban, majd friss snidling, kakukkfű és rozmaring, ösz-
szesen 2-3 evőkanálnyi, keverékével ízesítjük. Felkockázzuk a juhsajtot, és belefor-
gatjuk. Az így elkészült masszát elosztjuk a formákban, és 200 fokon 10–15 perc 
alatt készre sütjük.

Hozzávalók: 

A tésztához:
25 dkg liszt
1 tojás
12 dkg vaj
1 evőkanál víz
csipet só

A töltelékhez:
3 evőkanál krémsajt
1 tojás
10 dkg juhsajt
2 fél aszalt paradicsom
2-3 evőkanálnyi snidling, kakukkfű, 
rozmaring
só, bors

juhsajtos fűszerkosár 
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A tortilla espanola a spanyolok egyik alapétele. 
Az alapreceptben nincs lila hagyma és lestyán, 
ízlés szerint máshogy is tovább lehet fejleszteni. 
A mexikói tortillával ellentétben ez a fi nomság leg-
inkább egy omletthez vagy frittatához hasonlít. 
A vöröshagymát és a krumplit is vékony szeletekre 
vágjuk. Forró olajban kicsit megkapatjuk, majd 
fedő alatt alacsony tűzön 20 perc alatt puhára 
pároljuk. Nem szabad sülni hagyni, néha forgassuk 
át. Eközben felverjük a tojásokat, de hogy ne 
legyenek habosak, habverő helyett villát használ-
junk. Amikor a krumpli és a hagyma is megpuhult, 
összekeverjük a felvert tojással és a lestyán nagy 
részével. Forró olajjal kikent serpenyőbe tegyünk 
néhány lilahagyma-karikát, majd öntsük rá a tojá-
sos masszát. Alacsony hőfokon, fedő nélkül 
20 percig süssük. Ha a tojás már nem folyékony, 
a tortillát egy fedőre kiborítva meg kell fordítani 
és 2-3 percig tovább sütni. 
Hidegen és melegen is remek. Szórjunk lestyánt és 
reszeljünk parmezánt a tetejére.

Hozzávalók: 

1 közepes lila hagyma
1 közepes vöröshagyma
25 dkg krumpli
5 tojás
3 evőkanál olívaolaj
só, frissen őrölt bors
parmezán
kis csokor lestyán

Lestyános tortilla
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Főzzünk spagettit al dente módra lobogó sós vízben, 
majd szűrjük le. Az al dente lényege, hogy a tészta köze-
pe még roppanós maradjon főzés után. Locsoljunk rá 
extra szűz olívaolajat egy kanállal, és keverjük össze. 
A karfi olt szedjük rózsákra, majd enyhén pároljuk meg 
5 perces forró vízfürdőben. Az olívaolajat forrósítsuk fel 
egy magas falú serpenyőben, s a következő sorrendben 
dobjuk bele a hozzávalókat: először az egész fokhagy-
magerezdeket, majd 2-3 perc múlva a csíkokra vágott 
cukkinit. Mikor puhulni látszanak, jöhet a ropogós karfi ol 
az apróra kockázott avokádóval és a félbevágott paradi-
csomokkal. Ha a paradicsom héja kissé meghúzódik, 
löttyintsünk rá egy kis konyakot, sózzuk, és frissen őröl-
jünk rá színes borsot. A lángról levéve fedő alatt hagyjuk 
kissé hűlni, hogy az aromák összeérjenek. 
Tálaláskor halmozzuk a tésztára a mártást, és a tetejét 
kézzel apróra tépkedett friss bazsalikomlevelekkel és 
oregánolevelekkel díszítsük.

Hozzávalók: 

50 dkg spagetti
10 dkg cukkini
2 gerezd fokhagyma
20 dkg karfi ol
1 avokádó
5 db koktélparadicsom
1 evőkanál konyak
só, frissen őrölt színes bors
friss bazsalikomlevelek
friss oregánolevelek 
fél dl olívaolaj

zöldséges spagetti
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Zöldfasírtot szinte bármilyen zöldségből 
készíthetünk. Reformkonyhánk egyik alap-
eledele lehet: egyszerű, mert elég, ha 
tojással összefogjuk az apróra vágott 
hozzávalókat. Próbáljuk ki akkor is, ha 
búcsúzni szeretnénk a hagyományos, 
nehéz, paprikás fasírtoktól. 
A felkarikázott újhagymát összekeverjük a 
megtisztított és csíkokra vágott kellel és az 
apró kockákra vágott cukkinivel. Egy evőka-
nálnyi frissen szedett kakukkfűvel és 
medvehagymalevéllel, majd a csíkokra 
vágott baconnel gazdagítjuk. Adjuk hozzá 
a két felvert tojást, három kanál morzsát, 
sót, frissen őrölt borsot, és dolgozzuk össze. 
Formáljunk belőle falatnyi golyókat. Az így 
elkészült kis adagokat lassú tűzön 15 perc 
alatt süssük meg. Tálaláshoz a fasírtokat 
húzzuk rablónyársra vagy hurkapálcára. 
Locsoljunk a tetejére natúr joghurtot, és 
hintsük meg szezámmaggal.

Hozzávalók: 

1 közepes kínai kel
4 szál újhagyma
15 dkg cukkini
1 kisebb csokornyi majoránna 
10 dkg bacon
2 tojás
3 evőkanál morzsa
6-8 medvehagymalevél
2 dl natúr joghurt
1 evőkanál szezámmag
só, frissen őrölt bors

Nyársalt zöldfasírt
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Skyfall 007
MGM
A 007-es immár 23. alkalommal vállalkozik a lehetetlenre, hogy megmentse a világot és a brit ko-
ronát. Daniel Craig harmadszorra bújik James Bond szmokingjába. Amikor M (Judi Dench) múltjá-
ból sötét kísértet bukkan elő, Bond hűségének is ki kell állnia a próbát. A 007-es ügynök nekivág, 
hogy felkutassa és elpusztítsa a fenyegetést, még akkor is, ha ő maga is súlyos árat fi zet érte. 

a boldogság sosem jár egyedül
Select Video

Könnyed szórakozásnak ígérkezik Sophie Marceau legújabb fi lmje: a kétballábas Charlotte 
három gyerekével él szenvtelen vállalatigazgató férjétől különköltözve, mikor – szó szerint – 

belebotlik Sachába, aki tipikus agglegény, így közös jövőről szó sem lehet, legalábbis 
eleinte… A helyzeten az sem segít, hogy mindketten az exférj alkalmazásában állnak. Igazi 

vígjáték, ám a hollywoodi móditól eltérően intelligens humorral és hús-vér szereplőkkel.

Vass Virág: Sokszor csókol, India!  
Ulpius-ház
Török Szonja, a kedves, bár néha kicsit elveszett tévés újságírónő négy kudarcba fulladt szere-
lem és majdnem-esküvő után a klímakutató Hargitai Zoltán oldalán megtalálja végre a boldog-
ságot. Vagy mégsem? Hihetetlen kaland várja: egy dokumentumfi lm forgatására Indiába utazik, 
és meglátogatja Bombayben Nonitát, az ottani tévé „arcát”. Szonján múlik, hogy mennyit haj-
landó kockáztatni azokért, akiket szeret, és mennyit a szakmai elvekért, amelyekben hisz.

Kati Marton: párizs
Corvina Kiadó

A magyar származású amerikai újságíró, Kati Marton új könyve műfaja szerint memoár, angol 
alcíme szerint „love story”, valójában szerelmi vallomás, szerelmeinek története. Fordulatokban 

gazdag életének szinte minden fontos eseménye Párizshoz kötődik: itt járt egyetemre 1968-
ban, itt szövődött romantikus kapcsolata első nagy szerelmével, gyermekei apjával, Peter 

Jenningsszel, a közismert amerikai tévés újságíróval, válása után itt alakult át barátsága mély és 
tartós szerelemmé későbbi férjével, Richard Holbrooke amerikai diplomatával. 

DVDDVDdVdDVDdVd
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FESzTIVáL

VOLT Fesztivál
Sopron, 2013. 07. 3–6.
Úgy tűnik, idén is érdemes a fesztiválszezont Sopronban kezdeni, mert 
egész egyszerűen elképesztő line-uppal várnak minket a Volt Fesztivál 
szervezői. Az igazi headlinerek közül mindenképp meg kell említeni a 
Queens of the Stone Age-t, a GusGus-t, Parov Stellart és a Dub FX-et. Ha 
igazi elektronikus tombolásra vágyunk, akkor nem hagyhatjuk ki DJ Fresh 
folyékony és dallamos drum and bass slágereit, Sven Väth masszív négyne-
gyedeit, vagy Fritz Kalkbrenner minimál buliját sem. 

heineken Balaton Sound 
zamárdi , 2013. 07. 11–14. 

A szervezők igen erős felhozatallal kedveskednek nekünk idén is, hiszen fellép a sötét za-
jok királya, Amon Tobin Two Fingers nevű formációjával, mindenki kedvenc franciái, a 

Justice, a hip-hop nagyágyú Wu-Tang Clan és a Chrystal Castles is. Az itthon szinte már 
rezidens fesztiválfellépőnek számító Prodigy pedig idén nem a Szigeten, hanem 

a Balaton Sound-on borzolja majd a kedélyeket.

dido: Girl who got away 
Sony

Dido legújabb albumán újra együtt dolgozott a bátyjával, Rollo Armstronggal, akinek nevéhez 
az album jelentős részének producermunkálatai fűződnek.  Az együttműködés végeredménye 
a 11 dalt felvonultató album, melyen a legbensőségesebb electro-pop dalok kaptak helyet. Az 

énekesnő vadonatúj „Girl Who Got Away” című albuma elérte az arany státuszt, és 39 ország 
iTunes listáján szerezte meg az 1. helyet, miközben a brit albumlistán a Top 5-ben debütált.

Cd

FESZTIVÁLFESZTIVÁLFESzTIVáLFESZTIVÁLFESzTIVáL

CDCDCdCDCd

Beköszöntött a tavasz, ismét itt az ideje a szabadtéri programoknak, az önfeledt 
kikapcsolódásnak. A legújabb könyvek, CD-k és DVD-k, pedig ismét felfedezésre várnak!

SZÍNESPROGRAMAJÁNLÓSZÍNESPROGRAMAJÁNLÓSZÍNES
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TavasziTavasziTavasziCSILLAGJÓSLÁS
Rák
Június 22. – július 22.

Tele van kreatív ötletekkel, amit hasonló gondolkodású partnerekkel meg 
tud osztani, és meg is tudja valósítani azokat. Ebben a félévben két fordu-
lópont lesz az életében: az egyik a nyár elején, a másik pedig ősszel. Aka-
dályok keresztezik majd útját, de ezeket könnyűszerrel oldja meg.

Oroszlán
Július 23. – augusztus 23.

Eseménydús, izgalmas, változásokkal tele hónapok várnak az Oroszlán 
jegyűekre életük minden területén. Sok gyors döntést kell majd meg-
hozniuk, ami nem lesz könnyű, de a családtagok és a barátok segítsé-
gükre lesznek.

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 23.

Az év első szakaszában a munka, az új feladatok fogják lekötni. Ebben 
az évben anyagi helyeztében jelentős javulás következik be, kimon-
dottan szerencsés lesz e téren. Sokat foglalkozik családi életével, pár-
kapcsolatával. 

Bika
Április 21. – május 20.

A Bika jegy szülötteire szintén hatalmas változások várnak a soron kö-
vetkező hónapokban. Bőven akadnak majd események, lehetőségek 
mind a munka, mind a társadalmi kapcsolatok, mind a magánélete te-
rületén, amelyek megoldásra várnak. 

Ikrek
Május 21. – június 21.

Jelenleg a család játszik főszerepet életében. Anyagi helyzetében vá-
ratlan, kedvező változás állhat be akár örökség, akár egy már elfeledett 
munka honoráriuma, akár bírósági per megnyerése kapcsán. Munkájá-
ban a fő hangsúly a kreativitásra és az alkotásra tevődik. 

Kos
Március 21. – április 20.

2013 a változások éve lesz a Kos számára. Ez az év a próbatételek, az útke-
resés éve lesz, s olyan belső energiákat tud mozgósítani céljai elérésének 
érdekében, amelyek segítségével el is éri azokat. Már rögtön az első félév-
ben olyan sikereket ér el, amelyek jelentős, pozitív változásokat hoznak. 
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halak
Február 20. – március 20.

Tavasszal minden energiáját a munkájába fekteti, hatalmas munkabírá-
sának meg is lesz az anyagi sikere. Két dologra ügyeljen: ne hagyja, 
hogy a látszat megtévessze, és ne legyen féltékeny a párjára. Ha meg-
győző és magabiztos, minden tervét valóra tudja váltani.

Mérleg
Szeptember 24. – október 23.

A Mérleg jegy szülötte 2013-ban sokat foglalkozik majd a lelki és szel-
lemi életével. Vívódik, keresi az útját, a helyét a világban, de sajnos 
nem minden esetben találja meg a megfelelő válaszokat. Ne a problé-
mákra koncentráljon, hanem a megoldásokra. 

Skorpió
Október 24. – november 22.

Igencsak izgalmakkal teli évre számíthat az, aki a Skorpió jegyében 
született. A tavasz végén partnerkapcsolatában állhat be kedvező vál-
tozás, de nyár elejéig költözés, új otthon kialakítása is lehetséges. Az is 
előfordulhat, hogy e kettőnek köze lesz egymáshoz! 

Nyilas
November 23. – december 21.

A Nyilas élete általában mozgalmas, de ez az év túltesz minden eddigi-
nél. Szinte ketté lehet osztani az év történéseit. Az első félév a kapcso-
latok felülvizsgálásáról és szerelmi életéről fog szólni. Nyár elejére ren-
deződnek a dolgok, és képes lesz a munkájára koncentrálni. 

Bak
December 22. – január 20.

Kitartó munkával és némi szerencsével a Bak jegyűek is meg tudják va-
lósítani 2013-ban a céljaikat. A változások elsősorban a munka terüle-
tén várhatóak, előléptetésre, komolyabb feladatokra számíthatnak, s 
mindezek javítani fogják anyagi helyzetüket.

Vízöntő
Január 21. – február 19.

A tavaszi hónapok munkával telnek, számos új feladatot kap, amit kre-
ativitással, tehetséggel sikerre visz. Ennek következtében anyagi hely-
zete is javulni fog. Nyáron egy kicsit lazíthat, de ősszel ismét a munka 
kerül előtérbe. Egy új és izgalmas lehetőség nyílik meg ön előtt.
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