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70
Co sprawiło, że tysiące
Amerykanów do dziś uważa
Barbarę Bush za ideał
pierwszej damy?

38

Natalia Kukulska uwielbia
oryginalne kreacje.
W komplecie w modnym
kolorze lawendy
wyglądała bosko.

22

Paweł „Popek” Mikołajuw
za kilka miesięcy będzie się
cieszył z narodzin drugiego
dziecka.

Spis treści

18
Dorota Szelągowska
poznała swojego męża
w pracy. Kim jest
przystojny Michał?

Redaktor prowadzący wydanie: Artur Grabarczyk

O nich jest głośno
18 Powrót szczęścia

Niezwykłe historie
70 Ulubienica

Pozywa do sądu restaurację,
z którą miała współpracować.

Kilkumiesięczną przerwę w pracy
Dorota Szelągowska wykorzystała
na to, by przygotować się do
porodu i… do ślubu.

Barbara Bush to jedyna
kobieta, która była żoną i matką
prezydentów USA. Ale nie tylko
dlatego jej życie było wyjątkowe.

Wyrusza z synem w podróż do USA.

10 Małgorzata Rozenek-Majdan
Co na urodziny szykuje jej mąż?
12 Paweł Wilczak
Po latach przerwy zagra w filmie.
14 Paulina Krupińska
Wraca do pracy po urlopie
macierzyńskim. Co będzie robić?
16 Książę Louis
Wiemy, dlaczego Kate i William
wybrali akurat to imię.

20 Druga próba
Jarosław Bieniuk znów spotyka
się z Martyną Gliwińską. Ale
odbudowywanie związku po
rozstaniu nie jest łatwe.

22 Naprawić życie
Paweł „Popek” Mikołajuw stoi przed
ważnym testem. Czy uda mu się
przekonać wszystkich, że naprawdę
się zmienił?

Ranking
24 Miłość na planie

42

Kok związany
tasiemką to
najmodniejsza fryzura
sezonu. Jak dodać jej
blasku?

Zobacz gwiazdorskie pary, które
połączyła praca nad filmem.

Wywiad
28 W końcu kocham siebie
Kasia Stankiewicz zdradza nam, co
robi, że wciąż wygląda tak młodo.

28
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Na gorąco
6 Magda Gessler
8 Beata Tadla

Kasia Stankiewicz mówi nam,
co zyskała dzięki temu, że
zdecydowała się na powrót
do Varius Manx.

Party style
32 Wielki nieobecny
Kobieta w sukience na jedno ramię
zawsze zrobi wielkie wrażenie.

34 W moim ogrodzie
Garnitury w kwiatowe wzory
to hit tego sezonu.

36 Dwa w jednym
Nawet najmodniejszą torebkę
można ozdobić. Zdradzamy, jak
to zrobić.

38 Pole lawendy
Na salonach rządzi teraz delikatny,
pastelowy fiolet.

42 Modne (po)wiązania
Chcesz mieć modną fryzurę? Upnij
włosy w kok i zwiąż go tasiemką!

44 Sztuka znikania
Najlepsze podkłady i korektory.

46 Koktajl młodości
Te zabiegi sprawią, że poczujesz się młoda.

48 Wielka odsłona
Zdradzamy, jakich kosmetyków używać,
by mieć piękne nogi.

52 Perfekcyjny duet
Poznajcie przepisy Anety Łańcuchowskiej
i Piotra Kucharskiego z „DD TVN”.

Zawsze u nas
58 Niezbędnik kulturalny
60 Horoskop
62 Cocktail Party
68 Opowiadanie
74 After Party
KUCHNIA
sm ak ow
wyja tkow ych

Dodatek kulinarny
„Kuchnia
wyjątkowych
smaków” cz. 84
stanowi integralną
część dwutygodnika
„Party” 10/2018
(z ceną 3,99 zł).

Sezon
na

truskawki
Nieoczywiste przepisy na dania z truskawkami.
Na słodko ale też na słono

KUP Z „PARTY”
TO WYDANIE MAGAZYNU MOŻECIE
KUPIĆ TAKŻE Z KOLEJNYM TOMIKIEM
KSIĄŻECZKI KULINARNEJ. TYM RAZEM
PAWEŁ PŁACZEK PROPONUJE SŁODKIE
I SŁONE DANIA Z TRUSKAWKAMI.

