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Kedves Olvasó! 
Izgalmas, újdonságokkal teli időszaknak nézünk elébe, amelynek méltó nyitánya magazinunk 
legújabb száma, amit most a kezükben tartanak. Az ÁRKÁD Pécs ugyanis egy megújulási  
folyamat kellős közepében van! Új üzletek sora nyílik meg már az idei évben is Önöknek, 
és ez a tendencia folytatódik a jövő évben is, amikor is márciusban 10. jubileumát ünnepli  
bevásárlóközpontunk! De magazinunk elsősorban az aktuális őszi-téli szezon trendjeit,  
centerünk elkövetkező rendezvényeit, programjait mutatja be Önöknek. Bízunk abban,  
hogy kedvet csinálunk Önöknek egy shoppingolásra az ÁRKÁD-ban!
 
Jó olvasást és kellemes vásárlást kívánunk!

Hahner Klaudia
Bevásárlóközpont-igazgató
ÁRKÁD PÉCS
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NŐRE SZABVA!
Gyengéd, simogató és selymes a Dolce&Gabbana 
Pour Femme Intense új női illata, telis-tele fi nomság-
gal és harmóniával. A keleties virágok lángra lobbant-
ják az érzékeket, a fehér virágok arcátlanul provokatív 
jegyei pedig felelevenítik a rég elfelejtett emlékeket, 
miközben szenvedélyességre ösztönöznek. 

CHAMPAGNE CELEBEK 
A Moët & Chandon 1743 óta a siker és a csillogás 
szimbóluma, amely idén ünnepelte fennállásának 
270. évfordulóját egy pompás New York-i partival, 
ahol a házigazda Roger Federer, a márka új arca 
volt. Az összejövetelen többek között olyan sztárok 
is megjelentek, mint az énekes-dalszerző Emeli 
Sande, Bob Sinclair, Anna Wintour, az amerikai 
Vogue magazin főszerkesztője és Josh Lucas szí-
nész is, akik mind-mind rajonganak a krémes, ha-
bos, buborékos francia csodáért.

BÁRSONYOS AJKAK 
Intenzív és tiszta színekkel, hosszan tartó hatással, kényelmes könnyű alkal-
mazással ragyogó matt eredménnyel hódít a Lancôme új ajaklakk kollekció-
ja. A forradalmian új, innovatív formula sikere egyrészt a bársonygélben rejlik, 
ami fényt ad a matt porfestéknek egyedülállóan fényes bársonyréteget ké-
pezve, másrészt pedig hagyományos szájfényekhez képest hatszor több pig-
mentet tartalmaz a hihetetlenül telített és élénk színekért.DÖGÖS 

HANYAGSÁG
Az idei Devergo őszi-téli kollekció 
érdekes ruhadarabokkal, színekkel és 
kombinácókkal siet segítségünkre, hogy 
hidegben, szélben, ködben is jól érezzük 
magunkat. Pasztellszínek, kényelmes 
bakancsok, szexi blúzok és ingek közül 
válogathatunk, hogy a következő buli-
ban is ellenállhatatlanok legyünk.
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TRUSSARDI MY NAME
Ez az illat azonnal elcsábít – kristálytiszta élvezet izgató varázslatba cso-
magolva. Ez a parfüm olyan, akár egy második bőr: magabiztosságot su-
gároz, alapjegyei pedig már-már függőséget okoznak. Természetesen 
megvan benne az elegáns Trussardi erő is, amelytől oly ellenállhatatlan 
a márka, az orgona és a csábító kontyvirág pedig vonzóvá, magabiztos-
sá és ellenállhatatlanná teszi az új illatot.

Egy új ruhadarab, parfüm, netán kiegészítő mind-mind fel tudják dobni a szürke, 
rohanó hétköznapokat. S ha ügyesek vagyunk, akkor az újdonságokon kívül eleganciát, 

érzékiséget, csillogást is becsempészhetünk az életünkbe.

MINDENKINEK 
Idén a Swarovski ékszerház egy másik arcát mutatja meg, 
lerázva magáról a szelídség álarcát, hogy kihívó, játékos és 
dögös alakot öltsön. Ha követni akarjuk a divatot semmi-
képpen se hagyhatjuk ki az új kollekciót, amelynek ikoni-
kus kristályai színes és selymes bőrre applikálva egészítik 
ki „vad” külsőnket egy csipetnyi hanyag eleganciával.

AKCIÓBAN A SZUPERMODELL  
Azt már régóta tudjuk, hogy Gisele Bündchen a világ egyik 
leghíresebb és legszebb szupermodellje. Újabban pedig 
egy jótékonysági kampány nagykövete: a H&M és az Unicef 
közös kampányában ugyanis még dalra is fakad annak ér-
dekében, hogy a harmadik világ gyermekein segítsen. Ha 
pedig mi is segíteni szeretnénk, nincs más dolgunk, csupán 
le kell töltenünk a bájos hangocskáján előadott dalt az 
iTunes oldaláról. Így minden egyes letöltéssel az Unicefnek 
segítünk pénzt gyűjteni az elesettek megsegítésére.

KÉNYEZTETÉSTESTNEK ÉS LÉLEKNEKKÉNYEZTETÉSTESTNEK ÉS LÉLEKNEKKÉNYEZTETÉS
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KARÁCSONYI PROGRAMOK 
ÉS KÉZMŰVES MŰHELY 
A karácsonyi vásárlást színpadi programokkal, kézműves műhelyfog-
lalkozással tesszük ismét élménytelibbé, hogy a gyerekek és a felnőt-
tek is egyaránt jól szórakozhassanak. Óvodások, iskolás csoportok, 
bábművészek, hangszeres előadók gondoskodnak arról, hogy meg-
hitt karácsonyi hangulatban teljenek napjaink. Vásárlóink számára az 
ajándékok beszerzése, a karácsonyi vacsora megtervezése, a szilvesz-
teri ruha kiválasztása is sokkal élvezetesebb, ha közben meg-megáll-
nak, zenét és énekszót hallgatnak, vagy az ünnepi pompába öltözött 
bevásárlóközpontban gyönyörködnek.

DIVATOS ÚJDONSÁGOK  
Frissülünk mi is, hiszen itt az ősz, amikor mindannyiunk gardróbja 
talán a legtöbb új ruhadarabot fogadja be. A Dundi Divat üzlet is 
megújult készlettel és új helyen várja vásárlóit a bevásárlóköz-
pont alsó szintjén, a Bajcsy-Zsilinszky utcai bejárat közelében. 
Továbbá a nyár vége óta újabb márkák is fellelhetőek az üzletkí-
nálatunkban, olyanok, mint a Tezenis, amely olasz márkájú női, 
férfi - és gyermekfehérneműk, szabadidő-ruházatok és pizsamák 
széles választékát kínálja. A 12th Street sportos és elegáns kollekci-
ókkal, az INSIDE stílusos hétköznapi megjelenéssel és laza, spor-
tos szettekkel, olyan világmárkákkal, mint a Lonsdale, Jack&Jones, 
GoodYear, Surplus és Brandit várja vásárlóit, valamint a CCC cipő 
trendi lábbeliválasztékot nyújt vásárlói számára.

A JÉGKIRÁLYNŐ BIRODALMA – 
KARÁCSONYI RENDEZVÉNY
2013. 11. 21. – 12. 24.
Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont az idei évben is különleges megle-
petéssel és újdonsággal készül az ünnepi időszakra. November 21-től 
látogatóinkat és vásárlóinkat ezúttal „A jégkirálynő birodalma” várja, 
amelynek hócsipkés, fagyos, fehér faágakba öltöztetett dekorációja 
között mesélünk el egy csodálatos történetet kicsiknek és nagyoknak. 
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Kedves Olvasó!

Vágja ki ezt a kupont és személyesen juttassa el 
az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont 

információs pultjához 2013. november 30-ig!

A kupon ellenében apró ajándékkal lepjük meg Önt!

APE_2013_Altalanos_190x115_1009_01.indd   1 10/9/13   11:04 AM



A Napot adom neked, 
a csillagokat, hogy játssz velük. 

Egy pillanatra neked adom 
az örökkévalóságot, 

a hegyek erejét, csak tapsolj.

MAGASSÁGMÁMORAMAGASSÁGMÁMORAMAGASSÁG
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Köztudott, hogy az 
agy megtréfálja az 
embert a hegyek közt 
a napsütésben. 
Megváltozik  
a perspektíva, gyengül 
az ítélőképesség. 
Idefent szokatlanul 
viselkedett az ember. 
A világ tetején, távol 
mindentől. Tekintete 
újra elsiklott a sziklás 
csúcsok felett; azon 
kapta magát, hogy 
hamisítatlan 
boldogság járja át 
amiatt, hogy magasan 
jár. Az ember alapvető 
vágya, hogy 
felemelkedjen és 
hódítson. Aztán 
azonnal a következő 
csúcsot keresi;  
a következő kihívást.
Sophie Kinsella
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A boldogság egy jó 
kirándulás gyönyörű, 
ismeretlen hegyek között.
Francois Lelord
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Együtt kelek a nappal, 
hajamat fésüli –
marja a hegyek felől a szél: 
ébredő utak között, színes 
vetések és virágos 
mákföldek fölött lengetem
hajnali szomorúságom.
Radnóti Miklós



A Napot adom neked,  
a csillagokat, hogy játssz 
velük. Egy pillanatra 
neked adom az 
örökkévalóságot,  
a hegyek erejét,  
csak tapsolj.
George Bernard Shaw
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Visszanézni megtett 
útra, akár hegyek közt, 

akár az életben, nem 
szerettem soha. Mindig 

csak arra néztem, ami 
előttem volt.

Kodály Zoltán
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FOTÓ: OLEG BORISUK, STYLING:  BOGNáR  hajNaLKa, SMINK: áRpa KaROLIN, haj: haLLER jáNOS, MOdELL: ZSÓFI – aTTRacTIvE MOdELS
RUháK: pàSZTOR aNNI SZőRME- éS BőRSZaLON, FaZEKaS vaLéRIa KaLap, KONSaNSZKY dÓRa/METROpOLITaN, aNh TUaN/METROpOLITaN, 

MaISON MaRqUISE, pRada,  ZaRa, MaNGO, h&M, INTIMISSIMI, caLZEdONIa, cOSMOS cITY, hUMaNIc
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Ősszel se mondjunk le 
a csábításról, főleg, ha igazi 
vadmacskának öltözhetünk. 
Hölgyek, elő a karmokkal!

ÁLLATIAN  
1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

Legyen az tigris-, piton- vagy leopárd-
minta, szinte mindegyik variációért meg 
fogunk őrülni idén ősszel. Ha valaki egy 
kicsit idegenkedne ezektől a mintáktól, 
annak azt ajánljuk, hogy először csak egy 
kendővel vagy táskával dobja fel az 
outfi tjét. De vigyázat, mi előre szólunk, 
hogy az állatminta-szerelemnek innentől 
kezdve képtelen lesz megálljt parancsolni! 
De miért is kellene, ha ebben az évszak-
ban is ennyire trendi macskanőnek öltöz-
ni? Fontos észben tartani, hogy a külön-
böző mintákat sohase variáljuk egymással: 
tehát egy kígyómintás felső egyáltalán 
nem illik egy leopárdmintás nadrághoz 
vagy kabáthoz. Viszont az annál menőbb, 
ha a szettünk több darabjáról is visszakö-
szön a kedvenc vadállatunk. Leginkább 
a feketéhez, fehérhez, barnához, de 
idén még az aranyhoz is tudjuk 
mindegyiket ajánlani.

DIVATOS
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15.

 1. Kendő 2595 Ft Orsay
 2. Top és bugyi 11 900 Ft és 3900 Ft Intimissimi
 3. Bunda 14 990 Ft  NEW YORKER
 4. Szájfény 7900 Ft Pure Color Estée Lauder/Douglas
 5. Legging 7750 Ft Calzedonia
 6. Láncos öv 1990 Ft C&A  
 7.  Szérum 50 ml 29 500 Ft Advanced Night Repaire 

Estée Lauder/Douglas
 8. Bokacipő 8990 Ft H&M
 9. Gyűrű 2990 Ft Bijou Brigitte
10. Szemhéjfesték 15 990 Ft Chanel/Douglas
11. Fülbevaló 32 800 Ft Swarovski
12. Blézer 5990 Ft NEW YORKER
13. Szemhéjtesték 2599 Ft Maybelline/dm
14. Kesztyű 3995 Ft Reserved
15. Körömlakk 2990 Ft OPI/Douglas
16. Gyűrű 3990 Ft Bijou Brigitte
17.  Parfüm 30 ml 16 700 Ft Giorgio Armani Sí/Douglas
18. Karperec 3990 Ft Promod
19. Táska 4495 Ft Reserved
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RIDEG
Itt az idő, hogy kitűnjünk 
a tömegből, és erre a 2013-as őszi 
divat pont kapóra jön. Különösen, 
hogy a fehér és a bézs színek újra 
helyet kapnak a gardróbunkban.

Még hogy fehéret, bézst és ezüstöt nem 
lehet hordani a lombhullás hónapjaiban? 
Igen, hiszen ezek azok a színek, melyeket 
soha nem lehet megunni, ráadásul a fehér-
nek is számos árnyalata létezik, csupán fel 
kell fedeznünk őket. Gondoljunk csak 
a törtfehérre, az ekrüre, az ezüstfehérre vagy 
a nyers színre: mindenkinek más és más ár-
nyalat áll jól a szem- és hajszínétől függően. 
Ha mégsem öltöznénk talpig Hófehérkének, 
idén ismét óriási sikert arat a fehér-fekete 
kombináció. Természetesen már sokkal 
kreatívabb variációk léteznek a két alapszín 
párosítására, mint gyerekkorunkban az ün-
nepségeken: csupán azt kell eldöntenünk, 
hogy nadrágosok vagy inkább szoknyásak 
vagyuk. Aki viszont egy kicsit túllépne a 
megszokott variáción, annak bátran ajánl-
junk a szürkét és az ezüstöt is. Ezen kombi-
nációk esetében akár egy szép óra vagy 
egy hosszú fülbevaló is lehet a főszereplő, 
hiszen az igazi nő mindig fi gyel a részletekre! Sc
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VARÁZSLAT

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Bazár

 1. Fülbevaló 2990 Ft HM
 2.  Arckrém 15 700 Ft Shiseido Ibuki/Douglas
 3. Kardigán 12 990 Ft H&M
 4. Szájfény Bourjois 2990 Ft  Douglas 
 5. Nadrág 9990 Ft NEW YORKER
 6.   Parfüm  40 ml 20 990 Ft Bvlgari 

Omnia Crystalline/Douglas
 7.  Hidratátó 75 ml 15 700 Ft 

Shiseido Ibuki/Douglas
 8. Karperec 1495 Ft  Reserved
 9.  Fényképezőgép Sony/Media Markt
10. Ruha 8990 Ft H&M
11. Nyaklánc 2595 Ft Orsay
12. Óra 8990 Ft Bijou Brigitte
13. Táska 8995 Ft Orsay
14. Kardigán 7490 Ft NEW YORKER
15.  Parfüm 50 ml 19 490 Ft 

Eau de Lacoste/Douglas
16.  Telefon Samsung Note III/Media Markt
17.  Magas sarkú cipő 17 990 Ft 

Blink/O�  ce Shoes
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10.

12.

11.

13.

15.

14.

16.
17.
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Melyik nő nem bukik 
a nyakkendőre és az elegáns 
férfiszerelésekre? Idén ősszel 
ebből sem lesz hiány!

STRÉBER

Végre nem csak a szokásos színek jelennek 
meg a férfi divatban az üzletek polcain, így 
ők is kedvükre válogathatnak a színek és 
anyagok kavalkádjából. A tweedzakó, 
-kabát óriási siker a pasik körében, mert 
nemcsak rendkívül meleg, de kimondottan 
elegáns is. Most akár egy sportosabb da-
rabhoz is hordható, sőt! A színek tekinteté-
ben is felfedeztünk néhány nagy változást 
az őszi divat show-kon: hódít a burgundi, 
a narancssárga és a terepminta, kiegészí-
tőkben a sálak és a hátizsákok is teret 
kaptak a kifutókon. És akkor még nem 
beszéltünk a kockás ingekről, amelyek 
megint nagyon divatosak. Nincs olyan 
férfi , akinek ne lapulna a szekrényében 
legalább egy kockás darab. Már csak egy 
klasszikus nadrággal vagy esetleg egy 
csokornyakkendővel kell feldobni, és 
partnerünk máris bevetésre kész. Ja, és 
majd’ elfelejtettünk szót ejteni a kalapokról, 
amik mostantól egyetlen gentleman 
fogasáról sem hiányozhatnak.

MÓDRA
1.

2.

3.

5.

6. 7.

4.

8.

9.
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BazárBazár

 1. Kalap 3990 Ft H&M
 2. Kesztyű 8990 Ft H&M
 3. Zakó 29 990 Ft H&M
 4. Nadrág 5990 Ft C&A 
 5. Csokornyakkendő 1590 Ft Claire’s
 6.  Parfüm 60 ml 21 600 Ft L’Homme 

Yves Saint Laurent/Douglas
 7. Hózentróger 2390 Ft NEW YORKER
 8. Bokacipő Valdasaar 23 990 Ft Humanic
 9.  Kézkrém 1990 Ft J.S. Douglas Söhne/Douglas
10. Kardigán 7490 Ft NEW YORKER
11. Szemüvegkeret 2190 Ft Claire’s
12. Ing 5990 Ft C&A
13. Parfüm 50 ml 20 800 Ft Dior Homme/Douglas
14. Mandzsettagomb 3990 Ft Bijou Brigitte
15. Esernyő 3990 Ft H&M
16.  Határidőnapló 5290 Ft Editions 

Quo Vadis Memoriae/Pirex 
17. Aktatáska 29 990 Ft H&M

10.

15.

16.

17.

13.

12.

11.

14.

BazárBazárBazár11.
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VAD
Elképesztően nagy őrület 
most a fekete bőr, amit 
ezúttal nem csak rockereknek 
és motorosoknak ajánlunk

1.

5.

6.

7.

8.

Vagány, férfi as és ellenállhatatlan. Talán 
pont ugyanezt fogalmazta meg magában 
Jennifer Aniston, amikor először megpillan-
totta vőlegényét, Justin Therouxot. Persze 
ezen egy cseppet sem csodálkozunk, mert 
tényleg lehengerlő tud lenni egy bőrdzsekis 
férfi , aki a kultikus darabot kellő lazasággal 
képes viselni. Az idei trend a fekete bőrre fek-
teti a legnagyobb hangsúlyt, amihez reme-
kül illik a halálfejes póló – amit már nem csak 
a rockzene szerelmesei illetve a vad motoro-
sok hordanak. Aki viszont inkább más színe-
ket kedvel, az is könnyedén megtalálja a ked-
venc darabjait, mert most minden jöhet, ami 
bőrből készült. A lényeg, hogy pont olyan 
hatást keltsen a pasi, mintha éppen most 
támasztotta volna le a motorját a ház oldalá-
ban. Jared Leto, Robert Pattinson, Chris 
Martin: mindhárman bírják a fekete bőrkabá-
tokat, amelyekhez általában szintén fekete 
cuccokat húznak. Mert ők tényleg tudják, 
mit diktál a legújabb divat.

MOTOROSOK
2.

3.

4.
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12.

14.

15.

1.

 1. Kulcstartó 46 100 Ft Swarovski
 2. Kesztyű 8990 Ft H&M
 3. Polár felső 5990 Ft H&M
 4. Póló 2990 Ft NEW YORKER
 5.  Arcápoló 14 990 Ft Total perfector 

Biotherme Homme/Douglas
 6.  Parfüm 50 ml 20 990 Ft Prada Luna Rossa 

Extreme/Douglas
 7. Karkötő 2390 Ft Bijou Brigitte
 8. Mobiltelefon Nexus7/Telenor
 9.  Napszemüveg 37 990 Ft 

Ray-Ban/Opti – Markt
10. Bőrdzseki 20 890 Ft NEW YORKER 
11.  Parfüm 90 ml 22 700 Ft 

Burberry Brit Rythm/Douglas
12. Karperec 1490 Ft NEW YORKER
13. Bőrdzseki 28 990 Ft Saxoo London
14. Öv 3995 Ft Reserved
15. Nadrág 9990 Ft NEW YORKER
16. Pénztárca 19 990 Ft  Samsonite/Monarchy
17. Bakancs 9990 Ft NEW YORKER

16.
17.

9. 10.

11.

13.
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A visszafogott, ám mégis rafinált szabású, 
lágy esésű ruhaneműk hódítanak 
a világ kifutóin. Míg a hölgyek 

esetében a lehengerlő, egyrészes ruhák 
kerülnek ismét előtérbe, addig a férfiak 

gardrobjában a visszafogott 
lezser-elegáns összeállítások dominálnak.

ELEGÁNS RÉSZLETEKELEGÁNS RÉSZLETEKELEGÁNS 
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Boróka
Kabát 29 995 Ft pROMOd
Garbó 4490 Ft ENvY
Ruha 14 495 Ft RESERvEd
Öv 2000 Ft ENvY
Bőrkesztyű 9995 Ft pROMOd
Clutch 4990 Ft BIjOU BRIGITTE
Táska 25 800 Ft SaLaMaNdER
Szemüveg 76 990 Ft vERSacE/vISION EXpRESS
Fülbevaló 2990 Ft BIjOU BRIGITTE
Fekete nyaklánc 64 500 Ft SWaROvSKI
Oversize nyaklánc 41 000 Ft SWaROvSKI
Bross 37 900 Ft SWaROvSKI
Térdzokni 750 Ft j pRESS
Cipő 17 990 Ft KITTEN/OFFIcE ShOES

Gergő
Öltöny 39 990 Ft SaXOO LONdON
Nyakkendő 4990 Ft SaXOO LONdON
Ing 11 990 Ft TOM TaILOR
Óra 44 995 Ft FOSSIL/KORONa ÓRa
Táska 34 190 Ft SaMSONITE/MONaRchY
Cipő 19 990 Ft MEXX/BORGO
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Boróka
Ruha 12 990 Ft ENvY
Öv 1990 Ft c&a
Napszemüveg 39 990 Ft TOMMY hILFIGER/vISION EXpRESS
Gyűrű 2490 Ft BIjOU BRIGITTE
Clutch 8995 Ft ORSaY
Táska 25 800 Ft MaGENTa 
Harisnyanadrág 1990 Ft/2db c&a
Csizma 39 990 Ft BRUNO pREMI/SaLaMaNdER

Jobb oldalon:

Gergő
Zakó 14 990 Ft SMOG/NEW YORKER
Kardigán 15 990 Ft QS BY S’OLIvER/daTMaN
Ing 19 990 Ft cOLUMBIa/dOcKYaRd
Nadrág 5990 Ft c&a
Öv 8690 Ft dEvERGO/dEvERGO&FRIENdS
Karóra 26 995 Ft LORUS/KORONa ÓRa
Táska 8590 Ft c&a
Cipő 47 990 Ft TOMMY hILFIGER/SaLaMaNdER
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Gergő
Sapka 1990 Ft c&a
Melegítőfelső 23 290 Ft adIdaS ORIGINaL/adIdaS
Póló 2495 Ft RESERvEd
Nadrág 9990 Ft FSBN/NEW YORKER
Táska 7495 Ft RESERvEd
Karóra 29 995 Ft caSIO G-ShOcK/KORONa ÓRa
Karkötő  4490 Ft dEvERGO/dEvERGO&FRIENdS
Öv 8690 Ft dEvERGO/dEvERGO&FRIENdS
Cipő 24 990 Ft dEvERGO/dEvERGO&FRIENdS

Boróka
Sapka 1990 Ft NEW YORKER
Pulóver 2990 Ft FSBN/NEW YORKER
Ing 21 990 Ft S’OLIvER
Miniszoknya 7595 Ft TaLLY WEIjL
Gyűrű 3500 Ft BIaNcO ORO
Karkötő 47 600 Ft SWaROvSKI
Táska 9990 Ft N2h/hUMaNIc
Harisnyanadrág 1990 Ft/2db c&a
Bakancs 22 990 Ft dEvERGO/dEvERGO&FRIENdS
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Boróka
Bőrdzseki 9990 Ft FSBN/NEW YORKER

Sál 3790 Ft NEW YORKER
Tunika 10 990 Ft MaYO chIX

Nadrág 9990 Ft aMISU/NEW YORKER
Táska 8590 Ft c&a

Fülbevaló 2500 Ft BIaNcO ORO
Karóra 29 955 Ft ESpRIT/KORONa ÓRa

Gyűrű 3500 Ft BIaNcO ORO
Bokacsizma 21 990 Ft KITTEN/OFFIcE ShOES  
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Gergő
Kardigán 9990 Ft aNGELO LITRIcO/c&a

Ing 4590 Ft aNGELO LITRIcO/c&a
Póló 2990 Ft FSBN/NEW YORKER

Karóra 44 995 Ft FOSSIL/KORONa ÓRa
Öv 6790 Ft dEvERGO/dEvERGO&FRIENdS

Farmernadrág 8990 Ft SMOG/NEW YORKER
Táska 10 995 Ft RESERvEd

Cipő 44 990 Ft TOMMY hILFIGER/OFFIcE ShOES
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A télisportok kedvelői számára most jött el az 
igazi üdülés ideje. De akik nem bírják 

a hideget, azoknak sem kell elbújni a világ 
elől, hiszen az Alpok vagy a Kárpátok nyújtotta 

síparadicsomok környékén káprázatos tájak 
és bódító zamatok között tobzódhatnak, amíg 

bevárják sportosabb partnerüket. 

A TÉL GYÖNYÖREIA TÉL GYÖNYÖREIA TÉL 

35

Kalandtúra



SSajtok és borok hazája
alpesi ínyencségek a svájci síparadicsomokban  
Akár síelni, akár országjárni indulunk, a Glacier expresszel utazni Svájcban nem csak 
a csodálatos környezet miatt élvezet. A világ leglassúbb expresszvonata lélegzetelállító 
hegyek között halad, de a több mint hétórás utazás élményeihez a gasztronómiai kíná-
lat is hozzájárul, melyet a szakács friss hozzávalókból, helyben készít el. A svájci Alpokat 
mindenképpen érdemes Bázel felől megközelíteni – a három ország határán elhelyez-
kedő település több mint 30 múzeummal büszkélkedik. A legnagyobb svájci síparadi-
csomokat Wallis és Graubünden kantonokban, valamint a Berni Alpok területén talál-
juk; közülük is a legszebb pályákkal a gleccserek és a 4000 méternél is magasabb 
hegycsúcsok között elterülő Wallis büszkélkedhet. Ha pedig megéhezünk, külön 
élvezetet jelentenek a híres wallisi sajtok, hiszen az olvadós raclette a kanton egyik jel-
legzetessége. Kóstolásra érdemes ugyanakkor a svájci nagymamák főztje is, a gombás 
pirítós, a mundi sáfrányos rizs, a gomsi hagymás-burgonyás pite vagy a savièse-i póré-
torta. A kínálatot számos első osztályú bor teszi még tökéletesebbé, hiszen Wallis 
Svájc legnagyobb bortermő vidéke is. Az Engadin Scuol, Samnaun, Müstair-völgy 
hármashatár-vidéke három kultúrát egyesít, korlátlan lehetőségeket kínálva a látoga-
tóknak: nemcsak a síelés miatt érdemes idelátogatni, de a túrázástól kezdve a wellnes-
sen át egészen a vásárlásig. Ha pedig szabadidős, laza programot szeretnénk, 
Zürich egykori ipari negyedének egyik terjedelmes raktárcsarnokában, 
a Les Halles-ban érdemes próbálkozni.
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OOlaszország téli bájai
Igényes síterepek családoknak is  
Ha a szívünk nem tud elszakadni a tiroli tájaktól, de új helyszínek felfedezésére 
vágyunk, erre az Olaszországhoz tartozó Dél-Tirol a legmegfelelőbb helyszín. 
Káprázatos élmény az 1500 méter magasan fekvő Karer-tó körül sétálni 
a Dolomitok árnyékában, amely Sissi császárné kedvenc tartózkodási helye volt. 
A Dolomitok fennsíkjai, a havasi rétek széles, lágyan hullámzó lejtői eszményi 
síterepek, ezért a télisportok egyik neves központja a hegycsoport. Val 
Senaléban összesen 35 kilométer lesikló- és 24 kilométer sífutópálya várja a téli-
sportok vad szerelmeseit, míg Sappada a családok síparadicsoma: itt található 
ugyanis Nevelandia, Európa egyik legnagyobb téli játszótere. Bolzanóból a 
Garda-tó mentén Lombardiába juthatunk el, Észak-Olaszország másik neves 
síparadicsomába. Az itteni síterepek mintegy 400 kilométernyi előkészített lejtő-
vel, bájos környezetben várják a télisportok kedvelőit. Lombardia központjából, 
Milánóból bármelyik síterep megközelíthető egy óra alatt, a több terepet is átfo-
gó síbérletek pedig átlagon felüli szolgáltatáshoz adnak hozzáférést a lift- és 
pályahálózatok között. Ne lepődjünk meg, ha éhségünkre nem a közismert olasz 
konyha remekeivel válaszolnak a vendéglátóink. Lombardiára ugyanis – rizster-
mő vidék lévén – a rizottó a legjellemzőbb főtt étel. Előételként pedig kóstoljuk 
meg a pergamenvékonyságúra szeletelt prosciuttót és mortadellát. 
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Aausztria fehér csodái:
páratlan szépségű tájba illesztett kastélyok 
Egész évben síelhető gleccsereket őriz a szinte égbe nyúló csúcsok között Tirol, 
a fehér csodaország, ahol a kastélyok lenyűgöző szépsége tökéletesen illeszkedik 
a tájba. A régió összes sípályájának hossza mintegy 3500 kilométer, a tartományi fő-
várostól, Innsbrucktól nem messze lévő Sölden településen a központból indul 
a sílift, a pályákon pedig mindenki megtalálja a neki való terepet. A kék jelzésű sípá-
lyákon kezdők is próbálkozhatnak, a piros jelzésűek pedig a profi k bátorságát és
tudását teszik próbára. A szállás miatt sem kell aggódni, hiszen a síliftek annyira közel 
vannak, hogy a városkában valamennyi szálloda egyben pályaszállás is. A tiroli álom-
utazás a régió jelképeként ismert, román stílusú Neuschwanstein kastély öt emeleté-
nek pompásan berendezett termeiben sétálva teljesedhet be. A határ túloldalán, 
Bajorországban lévő mesés kastélyt II. Lajos király építtette a XIX. században. Tirolhoz 
hasonlóan sok síterep várja a sport szerelmeseit az Alpok által uralt Stájerországban 
is, melyet Ausztria zöld szíveként tartanak számon. A világörökségi védelemnek 
örvendő Dachstein gleccservasútjának „Naplemente járata” késő őszig hetente két 
alkalommal nyújt romantikus élményt a naplemente színeiben, a sziklák közt 
elnyúló felhőpaplanok és hócsipkék között. Aki egy fáradságos síelős nap végén 
befi zet a hegy- és völgymenetre, kulináris meglepetésben is részesül: a fáradt nap 
leköszönő fényeiben valóságos vigasz a páratlan ízű fondü és egy-két pohár forró, 
fűszeres Glühwein.
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Cookie alias keksz – talán leginkább így 
ismerjük ezt a kívül ropogós, belül omlós 

süteményt, amely frissen, langyosan 
mindenkit levesz a lábáról. Fogyasztásakor 

ne felejtsünk el egy finom teát vagy más 
meleg italt készíteni mellé, ínyencek akár 

még mártogathatják is.

RIPSZ-ROPSZ KEKSZRIPSZ-ROPSZ KEKSZRIPSZ-ROPSZ 
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Keverjük össze a vajat a cukorral. Verjük fel a tojást, és adjuk hozzá. Öntsük bele a lisztet, majd 
fakanállal keverjük simára. Egy teáskanállal szakítsunk diónyi nagyságú adagokat a lágy tésztá-
ból. Sodorjunk belőlük golyókat, majd lapítsuk le őket egy kivajazott sütőlapra. Vigyázzunk, 
csak egy kicsit lapítsuk ki őket, mert sütés közben szétterülnek! Ne tegyük túl közel egymáshoz. 
A legelső sütésnél próbát is végezhetünk, de minimum 5 cm távolságot mindenképp hagyjunk 
köztük. A terülés mértékét a liszt, a tojás, s a vaj minősége is befolyásolja – ezt nekünk kell  
kikísérletezni. Közepes hőmérsékleten süssük 20 percig. 

Hozzávalók: 

10 dkg vaj
5 dkg cukor
1 tojás
12,5 dkg liszt
1/2 csomag sütőpor

amerikai cookie
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A langyos, puha vajat és a cukrokat kever-
jük jól el robotgéppel. Tegyük hozzá a lisz-
teket és a sót, és gyúrjuk jól össze. Szórjuk 
rá a minél apróbbra vágott áfonyát is, és 
oszlassuk el a tésztában. Ha szép sima,  
csomagoljuk fóliába, és fél órára tegyük  
be a hűtőbe. Erre azért van szükség, hogy 
a keksz omlósabb legyen. Belisztezett 
deszkán 1 centiméter vastagságúra nyújt-
suk ki a tésztát, majd szívecske alakú pogá-
csaszaggatóval szaggassunk belőle formá-
kat. Vajazzunk ki egy sütőlapot, és tegyük 
rá a sütiket. Negyed óra pihentetés után  
170 °C-ra előmelegített sütőben 15–20 perc 
alatt halvány aranyszínűre sütjük. 

Hozzávalók: 

25 dkg vaj
8 dkg vaníliás cukor
4 dkg porcukor
25 dkg búzaliszt
12 dkg kukoricaliszt
két marék szárított vörösáfonya
csipet só

vörösáfonyás keksz
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Keverjük össze a vajat, a cukrot és a vaníliás 
cukrot, a tojást verjük fel kissé, mielőtt hozzá-
adjuk. Öntsük bele a kakaóporral elkevert 
lisztet, dolgozzuk simára a tésztát. Minél 
több kakaóport teszünk bele, annál sötétebb 
lesz. Egy teáskanállal szakítsunk belőle diónyi 
nagyságú adagokat, amelyekből sodorjunk 
golyókat, majd lapítsuk le őket egy kivajazott 
sütőlapra. Közepes hőmérsékleten süssük  
20 percig. Gőz felett olvasszunk meg egy fél 
tábla fehér csokoládét. A kihűlt, csokibarna 
kekszek egyik oldalát mártsuk bele a forró, 
fehér masszába, majd tegyük sütőrácsra,  
s hagyjuk kihűlni. 
Az alapreceptet természetesen tovább  
variálhatjuk különféle hozzávalókkal.  
Az egyik legnépszerűbb verziója a csoko-
ládé darabkás cookie. Ehhez az étcsokolá-
dét tördeljük kockákra, és nagyvonalúan 
keverjük bele a tésztába. Ne legyenek túl 
kicsik a csokidarabkák, különben sülés köz-
ben elolvadnak. 

Hozzávalók: 

15 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
1 egész tojás
40 dkg vaj
25 dkg finomliszt
1/2 csomag sütőpor
1 evőkanál kakaópor
1/2 tábla fehér csokoládé

Mártott csokis tallér
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A tejkaramellát magunk is elkészíthetjük: a vajat, a barna cukrot, a tejszínt és a sót egy serpenyő-
ben addig hevítsünk kevergetve, míg hasonlítani kezd a tejkaramellára. A vaníliás cukrot csak  
a végén tegyük bele, hogy az aromája ne szálljon el. Ha mégis kész karamellát vásárolunk, daráljuk 
le vagy kissé hevítsük újra. Melegítsük elő a sütőt 350 °C-ra. Habverővel habosítsuk fel a vajat, adjuk 
hozzá a cukrot, a tejkaramella egy részét és a tojást. Egy márványmozsárban törjünk össze pár 
szem pekándiót, s ezt is tegyük bele. Jól dolgozzuk össze. Kanállal tegyünk dió nagyságú golyókat 
egy sütőlapra, tenyerünkkel lapítsuk szét, majd süssük 8 percig. Ha a sütik egy spatula segítségével 
könnyen feljönnek a lapról, készen vannak. Ezt követően készítsük el a krémet a kekszek tetejére. 
Habosítsuk fel a vajat, majd adjuk hozzá a tejkaramella másik felét, a tejet és a porcukrot. Addig  
keverjük, míg könnyű állagú krémet nem kapunk. Minden keksz tetejére tegyünk belőle egy 
kanálkával, és nyomjunk rá egy-egy szem pekándiót.

Hozzávalók: 

¼ csésze vaj
¾ csésze barna cukor
2 evőkanál tejkaramella
1 tojás
1 ½ csésze liszt
½ teáskanál szódabikarbóna
¼ teáskanál só
¼ csésze tejkaramella, ledarálva
kb. 36 db szép pekándió a díszítéshez és 
néhány darab a tésztába

Krém
¼ csésze vaj
2 evőkanál tejkaramella
1 teáskanál tej
1 ½ csésze porcukor

Tejkaramella
4 evőkanál vaj
10 dkg barna cukor
1 dl tejszín
csipet só

Karamellás keksz 
pekándióval
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dvd

KÖNYv

Eleven testek
pro video
Vegyünk egy magányos, ám annál inkább zombi fi atalembert, akinek szívét egy bájos és nagyon 
is élő kis hölgy ejti rabul.  A sajátos Rómeó és Júlia történetben olykor nevetünk, olykor rettegünk 
– mindenesetre egyedi megközelítése a szerelmi történetnek.

vasember 3
pro video

Első számú lecke: hősök márpedig nincsenek! Tekerjük fel a hangerőt és lássuk, ezúttal 
ki akarja megleckéztetni Tony Starkot. A Vasember küzdelme során talán végre megtalálja 

a választ is, az őt oly régóta kísértő kérdésre: vajon a páncél teszi az embert, 
vagy az ember teszi a páncélt?

Oravecz Nóra – Összekötve  
Libri Kiadó
„Akarj kötődést, olyat, ahol egy percig sem kérdés, hogy akarod-e a másikat, vagy sem.” 
– Így szól Budapest legnépszerűbb bloggerének legújabb könyvszlogenje, ami egy 
kicsit selfhelp, kicsit szerelmes és nagyon városi.

dan Brown – Inferno
Gabó Kiadó

A szeptember 13-i, pénteki megjelenés előtt már több százan előrendelték Dan Brown leg-
újabb remekművét. Valószínűleg minden korábbi rekordot megdönt majd, amelyben Brown 

hőse, Robert Langdon művészettörténész, a Harvard egyetem professzora az új kötet kezdetén 
egy kórházban ébred fel, véráztatta ruhában. Nem tudja, hogyan került oda, mit keres hatezer 

kilométerre otthonától, Massachusettstől. Ablaka előtt pedig egy nő vár rá, fegyverrel.

DVDDVDdvdDVDdvd

KÖNYVKÖNYVKÖNYvKÖNYVKÖNYv
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havasi Symphonic aréna Show:
a Második Felvonás
papp László Budapest Sportaréna, 2013. december 21.
2013. december 21-én rengeteg technikai újítással, minden eddiginél lát-
ványosabb show-elemekkel és vadonatúj zenei tételekkel kiegészülve újra 
színpadra áll a HAVASI Symphonic Aréna Show. A közel két és fél órás zenei 
utazás során lenyűgöző látványelemek segítenek felfedezni világok és 
nemzetek kulturális kincseit

adventi Ünnep a Bazilikánál 
Budapest, 2013. november 29. – 2014. január 2.

Harmadik alkalommal gyúlnak ki a fények a Bazilika előtt, ahol forró fi nomságok 
illata száll a levegőben, gyerekzsivajtól hangos a tér közepén felállított korcsolyapálya. 

A belváros szívébe költöznek a kézműves ajándékokat kínáló árusok, meghitt hangu-
latú borházak, különleges fi nomságokat kínáló a standok. Idén táncházzal, kulturális 

programokkal, tematikus hetekkel kedveskednek a látogatóknak.

jay-Z - Magna carta… holy Grail 
Universal

A rapkirály, félisten – aki minden reggel maga mellett tudhatja a világ legdögösebb énekesnő-
jét, Beyoncét – idei, legújabb albumán együtt zenél Timberlanddel, Pharellel. Slágerek sokasá-

gát rejti az album, amelyre magányukban elvonulva ugrálhatunk, de csak akkor, 
amikor senki sem lát minket.

cd
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CDCDcdCDcd

Bújjunk össze, és nézzük, hallgassuk, olvassuk együtt a legújabb köteteket, CD-ket, DVD-ket. 
Mozduljunk ki a szabadba is, hiszen hamarosan beköszönt a hideg, szúrós, didergős idő, 

amely megannyi téli vásárral vár bennünket.
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ŐsziCSILLAGJÓSLÁS
Rák
Június 22. – július 22.

A Rákok számára a szeptember nemcsak a számvetést, hanem a tervek 
megvalósítását is elhozzta. Ne ijedjenek meg, ha néha-néha vitákba csöp-
pennek, rátermettségük és magabiztosságuk mindig előnyös pozíciót 
fog eredményezni. 

Oroszlán
Július 23. – augusztus 23.

Szerencsére bármilyen útelágazást is kínál fel az élet, az Oroszlánok 
magabiztosan, vezetőként tudják meghozni a legjobb döntéseket, így 
az sem riasztja vissza őket, ha novemberben munkájukkal kapcsolat-
ban komoly témában és gyorsan kell állást foglalniuk. 

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 23.

Segítőkész egyéniségük valóságos csúcsformában lesz, sokat és szíve-
sen foglalkoznak mások életével, akik hálásak is lesznek ezért. Novem-
ber vége felé még egy nem várt összeg is megérkezhet, amiből lehe-
tőségük lesz egy szép, tartalmas, romantikus utazást szervezniük.

Bika
Április 21. – május 20.

Október első felében az őszi szél befújja a Bikák otthonába a várva 
várt harmóniát és belső békét, amire mindig is vágytak. Karácsony 
előtt hatalmas lesz az életkedvük, és bár nem szeretik a nyüzsgést, 
ez az év mégis kivétel lesz!  

Ikrek
Május 21. – június 21.

Az Ikrek lételeme az éltető napfény, ezért a késő őszi napokban ne ri-
adjanak vissza az utazástól napsugarasabb tájakra. Hetente tegyenek 
friss virágot az asztalra, ami segít megőrizni vidám alaphangulatukat a 
téli időszakban is.

Kos
Március 21. – április 20.

A Kosok pénzügyi helyzetük csúcsán lesznek idén ősszel. Még akkor is 
kedvező, váratlan lehetőségek toppannak be, ha nem tesznek érte szinte 
semmit. Ha pedig elébe mennek a szerencséjüknek, még jobb lesz a 
helyzetük. Novemberben vigyázzanak az egészségükre.
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halak
Február 20. – március 20.

Október kissé szeszélyesen indul. Nemcsak önök állnak derűvel a ne-
hézségekhez, hanem a környezetüknek is képesek örömöt és vigaszt 
nyújtani. November tökéletes időszak lesz az önmaguk körüli harmó-
nia megteremtéséhez.

Mérleg
Szeptember 24. – október 23.

Októberben a Mérlegek nagy szíve és igazságérzete békeharcosokká 
formálják őket, de semmi vész, hiszen a jó ügy érdekében bármit ké-
pesek megtenni. Az energia és az idő okos beosztása egyébként az év 
második felének egészére a lehető legjobb tanács, amit adhatunk. 

Skorpió
Október 24. – november 22.

A születésnapjuk időszakában magánéletük lendül majd fel. Ez talán a 
legszebb születésnapi ajándék lesz a sorstól, heteken át a legszíveseb-
ben kettesben lennének a társukkal. A világ csak kettejükről fog szólni, 
olyan lesz, mintha egy mesebeli hógömbbe költöztek volna.

Nyilas
November 23. – december 21.

A Nyilasok számára az év legnyugodtabb hónapjai következnek ősszel. 
A karácsonyt szeretnék valami egészen rendkívüli módon megünne-
pelni, amiben szerencsére a családjuk is partner lesz, sőt nem is lesz 
nehéz egyeztetni a terveiket.

Bak
December 22. – január 20.

Október közepén érdemes új üzleti kapcsolatokat kötniük, vagy akár 
saját vállalkozást indítaniuk. Annak ellenére, hogy nagyon is fontos az 
anyagi biztonság, érdekes módon most mégis a siker erkölcsi oldalá-
nak örülnek jobban. 

vízöntő
Január 21. – február 19.

Ámort októberben találják majd a legjobb kedvében. A magánéleti 
fellendülés azonban nem akadályozza munkakedvüket, hanem inkább 
szárnyakat ad. Ha valaki olyan dologra akarja rávenni önöket, amihez 
semmi kedvük, bátran és határozottan mondjanak rá nemet. 
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Együtt az igazi

Elsô szintElsô szintElsô szint

Második szintMásodik szintMásodik szint
JelmagyarázatJelmagyarázatJelmagyarázat

Divat

77 12th Street
76 Adidas
103 Amnesia
98 Bershka
107 C & A
61 Dat Man
89 Dockyard Island
65 Envy
60 Exclusive Gentleman's
51 Hervis
86 Konkurencia fehérnemû
59 Levi's
68 Magenta
104 Mayo Chix
74 Missy
108 New Yorker
56 OF (Oakley)
99 Orsay
75 Player's room
67 Promod
88 Retro
62 Roland Divatház
122 Takko
63 Tally Weijl
72  Tezenis
71 Tom Tailor
123 TT Sport
55 Wrangler Lee

Szolgáltatás

78 Exclusive Change
102 Fotoplus
109  IBUSZ
97 Opti-Markt

83 T-Pont
121 Telenor
84 UniCredit Bank
54 UPC
120 Vodafone

Mûszaki cikkek, ajándék

79 576 KByte
64 Apacs Ezüst
85 Beatrix Bijou
53 Bianco Oro
101 Bijou Brigitte
94 Butlers
124 Casada
93 Happy-Box
105 Játéksziget
90 Korona óra
92 Media Markt
87 OREX
106 Pirex
111 Tchibo
129 Thomas Sabo

Egészség

110 dm
69 Douglas
82 Herbária

Cipô, bôráru

112 Borgo
125 CCC Cipô
96 Deichmann
91 Humanic
127 MBT

70 Monarchy
100 Salamander

Élelmiszer, virág

80 Fleur-t

Éttermek, kávézók

115 Asia Büfé
116 Burger King
57 Four Seasons Cafe
58 Four Seasons Cafe
73 Gelati Eiscafé/Okay Italia
119 Lecsó
113 Mecsek Cukrászda
114 Pizza Pont
117 Oázis Gyros
118 KFC

Divat

13 Budmil
11 Calzedonia
9 Claire's
26 Cosmos City
15 Devergo
48 Dundi Divat
14 Extra Italia 13
45 GAS
17 H&M
41 Heavy Tools
40 Inside
10 Intimissimi
3 J.Press
19 Mirror Fashion
1 Reserved
8 Saxoo
16 Six Bijou
39 Tatuum
4 Triumph

Szolgáltatás

36 Extrametál
21 Inmedio
34 MKB Bank
20 Klier fodrászat
18 Neckermann

33 Raiffeisen Bank
32 Top Clean / Mister Minit
49 Vision Express

Mûszaki cikkek, ajándék 

23 Alexandra
24 Gravír Expressz
47 Swarovski

Egészség

35 Biotech
50 Gyógyszertár
37 Harmónia Reformház
29 Marionnaud
46 Rossmann
30 Yves Rocher

Cipô, bôráru

43 Office Shoes
25 Reno
7 Tamaris

Élelmiszer, virág

38 Aranycipó
128 Beauty Hands
22 Interspar
2 Norbi update pékség

Éttermek, kávézók

31 Csokikorzó
27 Four Seasons Cafe
5 Gelati Eiscafé
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Mozgójárda Férfi/Nôi WC Telefon Pelenkázó WC
mozgássé rültek 
részére

Információ
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N .  S z a b ó  N á n d o r      K o c s i s  G a b r i e l l a 

A divatos nők boltjai megtalálhatók az ÁRKÁD Pécs emeletén!



SzépSégápoláS két méretben

ápolás 
a mindennapokra

ápolás bárhol, 
bármikor

XLarge
VelVetY boDY lotIon
bársonyos testápoló
500 ml  2.990 Ft  6 Ft / ml

XSmall
VelVetY boDY lotIon
bársonyos testápoló
75 ml  990 Ft  13 Ft / ml

Szépség mindig, mindenhol: a Douglas XL.xs Any Size Any time termékcsaládjával. 
A megfelelő szépségápoláshoz minden tisztító és ápoló terméknél két méret 
közül választhat – minden alkalomra, minden bőrtípusra.

Ingyenes bôrápolási tanácsadás
Douglas Parfüméria
Árkád Pécs (72) 523 028


