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 Zамор'е

Багацце на абдымках
Аўстралійка
Джэ сі ка О' Ніл
рас ка за ла аб
ра бо це «прафе сій ным абды маль ні кам»,
піша The Sun.

 Гардэроб

НА ШПАЦЫР
У ДАЖДЖАВІКУ
І БАЛАКЛАВЕ
Модныя тэндэнцыі сезона восень-зіма
Якім будзе на двор'е
восенню, дакладна невядома. Калі верыць
на род най пры кме це,
то халодным, бо буслы па ча лі ад ля таць
да Спасу. А вось дакладны модны прагноз
ужо гатовы. Расказваем, што насіць у гэтым
сезоне, каб не адстаць
ад тэндэнцый.

АД ГРУШЫ
ДА АЛІЎКІ
Інстытут колеру Раntоnе
традыцыйна склаў палітру
модных адценняў. Акрамя
ультрафіялетавага, які быў
актуальны вясной і летам, у
топе макавы чырвоны і бардовы. Апошні тон эксперты
назвалі «чырвоная груша»
і рэкамендуюць адзявацца
ў яго з ног да галавы або
спалучаць з такімі ж глыбокімі колерамі. Увогуле,
яркім фарбам быць! Гэтай
восенню вядучыя модныя
дамы раяць насіць таксама жоў ты (сапраўдны антыдэпрэсант), апельсінавы
аранжавы (яго, на думку
вы ка наў ча га ды рэк та ра
Інстытута колеру Леатрыс
Эйсман, выбіраюць крэатыўныя асобы) і насычаны
блакітны. Калі хочаце дадаць у гардэроб спакойных
ад цен няў, спы ні це ся на
аліўкавым (асабліва добра
пасуе да загарэлай скуры)
і цёмна-ізумрудным.

рукавоў, падобнае да понча.
Такі фасон насілі яшчэ ў сярэднявечнай Англіі. Сёння
стылісты прапануюць падпяразваць кейп рэменем.
Для першых замаразкаў
рыхтуйце кажух. Пажадана
рыжага колеру — менавіта
такія можна было ўбачыць
на паказах Сhlоe і Сhrіstіаn
Dіоr. Дадайце да кароткага кажуха даўгую спадніцу
і боты і атрымаеце вобраз
як са старонак глянцавага
часопіса.

АДЗЕННЯ МНОГА
НЕ БЫВАЕ
Адзявацца як капус та
ў гэтым сезоне не толькі
не забараняецца, а нават
заахвочваецца. Таму стварайце шматслойныя вобразы. Світар, куртка плюс

ХУТКА
Ў ШКОЛУ
Як ніколі будзе
актуальная клетка — ад стрыманай шэрай да
яркай чорна-чырвонай. Асаблівай
любоўю ў модных
Хіт восені — колер «чырвоная груша».
дамоў карыс таюц ца кас цю мы
са штанамі, пашытыя з та- логу (балахон, як назвалі б
кой тканіны.
у народзе) і экстрэмальнае
Самы гарачы прынт во- міні. Так што выбірайце па
сені — леапард — ужо не- настроі і па надвор'і.
калькі сезонаў трымаецца ў
Актуальны таксама вікспісе модных тэндэнцый. На тарыянскі стыль. Аборкі, кагэты раз дызайнеры прапа- рункі, банцікі, тканіны, якія
нуюць згуляць па-буйному на гад ва юць га бе лен, —
і прымерыць «драпежнае» можна ўсё. Адчуйце сябе
паліто. Калі вы да такіх каралевай (ці як мінімум
эксперыментаў не гатовы, прыдворнай дамай).
пачніце знаёмства з леапардам з сумачкі.

АКЦЭНТ
НА ДЭТАЛІ

СТЫЛЬ
ГРЫБНІКА
Ця пер пра верх няе
адзенне. Калі раней у дажджавіку вы хадзілі толькі
ў грыбы, то цяпер смела
апранайце яго, збіраючыся
на работу ці шпацыр па горадзе. Модна і для нашага
пераменлівага надвор'я самае то. Паркі (даўгія цёплыя
курткі з капюшонам) і анаракі (ветраахоўныя курткі,
якія апранаюцца праз галаву) таксама актуальныя.
Для тых, хто хоча выглядаць больш элегантна, альтэрнатывай стане кейп —
свабоднае паліто-накідка без

Цвідавы касцюм вяртаецца ў моду.

па лі то? Ка лі лас ка! Каб
пры гэтым выглядаць модна, а не безгустоўна, прытрымлівайцеся наступных
правілаў: у адным камплекце лепш спалучаць розныя
стылі, а верхні слой адзення павінен быць карацейшы
за папярэдні (інакш вашу
задумку ніхто не ўбачыць).
Пра слова «празмернасць»
можна на час забыць: на
паказе брэнда Bаlеnсіаgа
мадэлі выходзілі на подыум
у чатырохслойных уборах.

УСПОМНІЦЬ УСЁ
Мода вяртаецца — на
гэты раз у выглядзе цвідавага касцюма а-ля Шанэль.
Калі ў вашай шафе вісіць
такі, даставайце: надышоў
яго час. Цікава, што калі
Ка ко Ша нэль упер шы ню
прад ста ві ла гэ ты фа сон
журналістам, тыя палічылі
яго жудасным. І толькі праз
30 гадоў пасля, у 1950-х,
знаходку мадэльера ацанілі. Сёння дарэчы будзе і
класічны варыянт касцюма
(вузкая спадніца па калена і
жакет да таліі), і яго сучасная інтэрпрэтацыя: напрыклад, міні ці жакет, дэкарыраваны махрамі.
Услед за цвідам вяртаецца вініл. Бліскучыя паліто
і трэнчы выпусцілі, напрыклад, Vеrsасе і Nіnа Rіссі. Застацца ў іх незаўважанай
немагчыма. Насіць такую
вопратку прапануюць у пары са строгай спадніцай і
кашуляй.

КАРАЛЕВА ВУЛІЦ
Мы ж казалі, што балаклавы на подыуме — гэта не жарт.

У гэтым сезоне папуляр ныя дзве край нас ці:
свабодныя сукенкі ў пад-

Галоўны аксесуар восені — шаўковая хустка. Можна накінуць яе на плечы, завязаць на шыі ці нават на
поясе. Калі трэба стварыць
строгі вобраз, выбірайце
хустку ў тон касцюму, а калі асвяжыць убор — яркіх
кантрасных колераў.
Здаецца неверагодным,
але ў трэндзе балаклава.
Гэта не жарт: мадэлі ў падобных шапках дэфіліравалі на тыднях моды ў НьюЁрку і Мілане. Наконт прыгажосці балаклавы можна,
вядома, паспрачацца, але
з задачай схаваць вушы ад
халоднага ветру яна справіцца на «выдатна». Каторы
раз пераконваешся, што ў
моду вяртаецца камфорт.
Яшчэ адзін аксе суар,
на які варта звярнуць увагу, — шырокі рэмень з вялікай спражкай. Павязваць
яго можна паверх сукенак,
кашуль і паліто.

ДУХ ДЗІКАГА
ЗАХАДУ

Жыхарка штата
Квінс ленд пача ла
незвычайную кар'еру паўгода таму і з
таго часу атрымлівае па 1516 аўстралійскіх долараў штотыдзень. Да гэтага О'Ніл працавала масажыстам і псіхолагам
ва ўласнай студыі. Паводле яе слоў, гадзіна абдымкаў, якая
каштуе 81 аўстралійскі долар, дапамагае адзінокім людзям
і тым, хто пакутуе ад дэпрэсіі, адчуць сябе любімымі і патрэбнымі. Таксама яна гатовая правесці псіхатэрапеўтычную
сесію з абдымкамі за 111 долараў і «сяброўскую сустрэчу»
з кавай і абдымкамі за 152 долары. «Я заўсёды любіла людзей і любіла абдымацца. Гэта частка маёй натуры і маё
прызначэнне. Мая мама была такой жа, і яе абдымкі заўсёды
рабілі свет вакол лепшым», — растлумачыла О'Ніл. Яна прызналася, што ідэя прыйшла да яе, калі яна абдымала сваіх
кліентаў перад псіхатэрапеўтычнай сесіяй, і гэта дапамагала
ім раскрывацца і змагацца з трывожнасцю.
Паводле слоў 35-гадовай жанчыны, муж не супраць яе
работы, нягледзячы на тое, што большасць яе кліентаў —
мужчыны. За час працы ў яе пару разоў узнікалі «нязручныя
сітуацыі», але, як правіла, кліенты трымаюць сябе ў руках.
Перад пачаткам гадзіны абдымкаў яна медыціруе разам з
кліентам і пытае яго, чаму ён вырашыў да яе звярнуцца.

Нявеста, якая збегла,
па-канадску
Нявеста з Канады адмяніла вяселле з-за
адмовы гасцей скінуцца па 1,5 тысячы
долараў, паведаміла
выданне The Mіrror.
Канадка па імені С'юзен некалькі гадоў планавала вяселле мары, каб
«пабыць Кардаш'ян хоць бы адзін дзень», пра што напісала
ў сваім Facebook. Дзеля гэтага яна і яе жаніх доўга адкладалі грошы і сабралі 15 тысяч долараў. Аднак сума падалася
дзяўчыне недастатковай для арганізацыі імпрэзы. Вяселле
яе мары каштавала 60 тысяч. Таму яна папрасіла ўсіх запрошаных падарыць ёй па 1,5 тысячы долараў, каб акупіць
цырымонію.
Большасць гасцей адмовіліся выканаць яе просьбу, і С'юзен за чатыры дні да прызначанай даты абвясціла аб адмене
імпрэзы. Таксама яна паведаміла, што развіталася з жаніхом, які называў яе планы вар'яцкімі і прапаноўваў правесці
сціплую цырымонію, і пасварылася з усімі сяброўкамі, якія
прасілі яе прытрымлівацца бюджэту. Вярнуць грошы С'юзен адмовілася, растлумачыўшы, што гэта кампенсацыя за
яе пакуты.
Наступныя два месяцы дзяўчына плануе правесці ў падарожжах па Паўднёвай Амерыцы, «вывучаючы сваю душу
і пазбаўляючыся ад таксічнай энергіі маіх сяброў і сям'і, якім,
як я думала, магу давяраць». Яна выдаліла сваю старонку
ў сацыяльнай сетцы, каб не кантактаваць з «людзьмі, якія
ёй здрадзілі».

37 краін праехаў,
у 38-й укралі
У ка рэй ца ўкра лі ску тар,
на якім ён праехаў 37 краін, паведамляе выданне The
Manchester Evenіng News.

З абутку актуальныя будуць казакі — каўбойскія
боты з вузкім носам. Чорныя ці белыя, яны ўпішуцца
як у рок-н-рольны вобраз,
так і ў рамантычны. А шырокі ўстойлівы абцас робіць
іх ідэальным абуткам на
кожны дзень. Дазваляецца
насіць са свабоднымі джынсамі, шырокімі штанамі і сукенкамі (нават з аборкамі).
У то пе так са ма батыльёны на маленькім абцасе-чарцы, які заваяваў
прыхільнасць модніц яшчэ
вясной. Сапраўдны хіт —
се раб рыс тыя ба тыль ё ны
ці з прынтом леапард. Але
калі ў вас вялікі памер нагі, добра падумайце, перш
чым звязвацца з міні-шпількамі: яны робяць стопы візуальна большымі.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ

Карэец Юн Гу Ро адправіўся на
скутары ў кругасветнае падарожжа, праехаў дзясяткі тысяч кіламетраў і пазбавіўся свайго транспартнага сродку ў Вялікабрытаніі.
За год і два месяцы 43-гадовы
Юн наведаў 37 краін і праехаў
64 тысячы кіламетраў на скутары Honda PCX125. Ён прызнаўся,
што заўсёды марыў падарожнічаць па свеце і даўно хацеў
пабываць у Вялікабрытаніі. Тым не менш менавіта ў Манчэстэры яго падарожжы маглі скончыцца: у сацыяльных сетках
ён паведаміў, што яго скутар укралі. У багажніку ляжалі ўсе
рэчы Юна, акрамя камеры, пашпарта і планшэта.
Жыхары горада вырашылі дапамагчы карэйцу. Уладальнік мотамагазіна Лі Хіндл, у якога Юн напярэдадні знікнення
памяняў масла, пачаў збор грошай, каб купіць падарожніку
новы мапед. Паводле яго слоў, засмучаны Юн не ведаў, што
рабіць, і спрабаваў звязацца з карэйскай паліцыяй. За два
дні байкерам удалося сабраць больш за тры тысячы фунтаў
на адной фандрайзінгавай (па зборы сродкаў) платформе,
таксама ўвесь гэты час Хіндл і яго сябры кармілі Юна і плацілі за яго жыллё.
Іван КУПАРВАС





