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SPIS TREŚCI

MODA JEST KOBIETĄ! Stylowe gwiazdy, utalentowani
projektanci i blisko 1000 kochających modę gości.
Tegoroczna gala „Flesz” Fashion Night była jednym
z największych wydarzeń w polskim show-biznesie.

14

WŁOSKA REWIA STYLU Zobacz najpiękniejsze kreacje
z czerwonego dywanu festiwalu ﬁlmowego w Wenecji.

16

TO JUŻ WOJNA Czy ostry konﬂikt między Kingą Rusin
a Małgorzatą Rozenek-Majdan skończy się procesem
w sądzie?

18

PROSZĘ O UWAGĘ! Tej jesieni w modzie rządzą kolory
ﬂuo.

19

INWAZJA OWADÓW Ważki, chrząszcze, żuki i motyle
to najpopularniejszy motyw ozdobny tego sezonu.
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To jest flesz
8

20 JUŻ NA ŚWIECIE! Małgorzata Socha urodziła syna
i wybrała dla niego piękne, tradycyjne imię!

24 BĘDZIE MAMĄ? Krążą plotki, że Joanna Kulig na
początku przyszłego roku może się cieszyć nie tylko
z Oscara, ale i z… narodzin pierwszego dziecka.

Hot Story
28 MIŁOSNY PECH Po jej rozstaniu z Marcinem Gortatem
powraca pytanie, dlaczego Alicja Bachleda-Curuś nie
może zbudować szczęśliwego związku. No właśnie:
dlaczego?

30 SIŁA ZMIAN W „Plagach Breslau” Małgorzata
Kożuchowska gra rolę, która na pewno zaskoczy jej
fanów. Ale czy aktorka nie pożałuje, że zgodziła się
wystąpić w tym ﬁlmie?

50

Moda
36 10 TRENDÓW SEZONU Sprawdź, co tej jesieni i zimy będą
nosiły kochające modę kobiety.

42 POLICZ DO SZEŚCIU Torebka podkowa, plisowana

NA PRZEKÓR SZARZYŹNIE
Tej jesieni w makijażu dominują
mocne, jaskrawe barwy.

midi, marynarka, botki na szpilce, sukienka w cętki
i spodnie w kratkę – te rzeczy musi mieć teraz
w swojej szaﬁe każda fashionistka.

46 SPORT PEŁNY STYLU Poznajcie Ranitę Sobańską,
projektantkę, która kreuje trendy dla mistrzów sportu.

42

Uroda
50 PULS JESIENI Na przekór aurze w tym sezonie
w makijażu będą rządzić: krwista czerwień, kolory
ﬂuo oraz brokat.

TRENDY JESIENI
Spodnie w kratę
to jeden z sześciu
hitów tego sezonu.

Kuchnia
58 ZDROWY START Lekkie i łatwe do przygotowania dania,
dzięki którym jesień będzie przyjemniejsza.

Wywiad
70 NIE CHCĘ BYĆ IDEALNA Co zrobiła, by pozbyć się lęku
o przyszłość? Dlaczego stara się pracować mniej niż
kiedyś? Czy łatwo być feministką w domu, w którym
dominują mężczyźni? Na te pytania Magdalena
Stużyńska-Brauer odpowiada tylko nam. Zdradza też,
co wydarzy się w kolejnym sezonie „Przyjaciółek”.

ZAWSZE WE FLESZU:
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MODOWY SKANER
KRÓTKO
KULTURA
MODA NOWOŚCI

56
62
73
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URODA NOWOŚCI
CZERWONY DYWAN
HOROSKOP
STYL ZA MNIEJ

Redaktorka prowadząca wydanie: Joanna Machajska

19
MODA NA OWADA
W biżuterii i dodatkach
rządzą teraz… ważki,
motyle i chrząszcze.

62
JEDYNA TAKA NOC
Doda, Emil Stępień
i moc innych gwiazd
bawiło się na „Flesz"
Fashion Night.

