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Ravennában meghalt Dante 
Alighieri olasz költő, filozó-
fiai, politikai, nyelvészeti író 
(Isteni színjáték).

Megszületett Agrippa von 
Nettesheim német termé-
szetfilozófus és okkultista.

Földrengés rázta meg Kons-
tantinápolyt, 13 000 ember 
életét követelve.

Meghalt James Fenimore 
Cooper amerikai író, a Bőr-
harisnya és más indiántör-
ténetek szerzője.

Megnyitotta kapuit a Lánc-
híd budai hídfőjénél a Budai 
Népszínház.

Kitört Magyarországon az 
utolsó nagy kolerajárvány.

Kossuth Lajost Budapest 
díszpolgárává avatták.

Theodore Roosevelt lett az 
Amerikai Egyesült Államok 
26. elnöke.

Megszületett Jack Hawkins 
angol színész (Ben Hur).

Meghalt José Echegary y 
Eizaguirre Nobel-díjas spa-
nyol drámaíró, akadémikus.

Megszületett Ranódy László 
filmrendező, tanár, forgató-
könyvíró (Pacsirta, Légy jó 
mindhalálig).

A német nemzetiszocialisták 
az országgyűlési választáso-
kon elsőször kaptak jelentős 
mennyiségű szavazatot.

Megszületett Steven Jay 
Russell hírhedt texasi csaló.

Az olajtermelő országok 
megalapították az OPEC-et.

Meghalt Fenyő Andor End-
re Munkácsy-díjas festő, kri-
tikus.

Megszületett Amy Winehouse, 
angol énekesnő, a legtöbb le-
mezt eladó brit női előadó.

A Duna Kör felhívással for-
dult az osztrák közvéle-
ményhez, a bős-nagymarosi 
vízlépcsőrendszer megépí-
tése ellen tiltakozva.

Meghalt Fiala Ferenc újság-
író, kardvívó, szerkesztő.

A Sotheby’s cég aukcióján 
Paul McCartney kézzel írt 
dalszövegéért egy gyűjtő 
249 ezer dollárt adott.

60 éves korában meghalt 
Bozay Attila, Erkel- és Kos-
suth-díjas zeneszerző, cite-
ra- és furulyaművész.

Laky Zsuzsanna személyé-
ben magyar lány lett Európa 
szépe a párizsi döntőn.

Elhunyt Patrick Swayze 
amerikai színész, táncos, 
énekes és dalszövegíró 
(Dirty Dancing, Ghost).

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Az alábbiakban a 2017-es 
őszi divatot írom le, ame-
lyet a 2017-es FW (Fall–

Winter) bemutatókon lehetett 
látni a divat fővárosaiban, Pá-
rizsban, New Yorkban, London-
ban, valamint Milánóban és 
Rómában.

A retrótól a modernig minden divat

Az őszi időjárást nagyon sze-
retem, mert kénytelenek va-
gyunk rétegesen öltözködni, 
amivel nagyon stílusosak lehe-
tünk, ha a megfelelő ruhadara-
bokat kombináljuk egymással.

Az idén is könnyű dolgunk 
lesz, hisz a retrótól a modernig 
ismét minden divat.

Éljen a tűzpiros

A tűzpiros az ősz legked-
veltebb színe, ahogyan azt a 
Givenchy meg a Fendi 2017-es 
Fall divatbemutatóin is láthat-
tuk. A jó hír az, hogy egy pi-
ros kabát, harisnya vagy csak 
egy piros rúzs nagyon nőies le-
het, és feldobja az egyszerűbb 
ruháinkat. Ugyanakkor a piros 
ruhaneműket kombinálhatjuk 
zölddel, barnával, narancssár-
gával, türkizzel, arannyal, sö-
tétszürkével vagy akár a sötét 
tengerészkékkel is.

A szőrmebunda is újból di-
vat, de ezúttal a tavalyi szőrme-
lázzal ellentétben a letisztult 
vintage inspirálta klasszikus 

szabással. Múlt évben az volt a 
trend, ha szőrmeprém volt a ka-
bátjainkon, vagy a táskáinkra fel 
volt akasztva egy kis szőrme-
gombóc, míg az idén az egysze-
rű szabású retró szőrme a divat, 
mint amilyet a nagymamáink 
hordtak. Ilyen típusú szőrméket 
szüleink szekrényében vagy az 
ócskapiacon is találunk.

Divatos lesz még a viktoriá-
nus gallér, eljött az elméretezett 
retró sapkák, a nagy vállszabású 
és válltöméses kabátok (amelyek 
a nagypapáinkra emlékeztetnek) 
ideje, az aszimmetrikus ruha-
szabás, a halászhálóra emlékez-
tető harisnyák, a kanapémintás 
virágos öltözékek, a háromne-
gyedes szoknya, a gombok, a vas-
tag öv (ezzel viszont vigyázni kell, 
mert az alacsonyabb, teltkarcsú 
hölgyeknek nem túl előnyös) és 
a bársony is mind trendi idén. 
Mindezeket számtalan formában 
kombinálhatjuk az időjárástól, il-
letve a hangulatunktól függően.

Farmer mindörökké

A fentiekben említettek mel-
lett a farmernadrág még min-
dig divatos marad, hisz idén sem 
menekülünk a különböző típusú 
farmeroktól, legyen az három-
negyedes, trapéz, szakadt vagy 
akár szűk. Míg a tavaly a kék far-
mer volt a nyerő, idén a feketére 
esett a divattervezők választása.

Ami pedig a cipőinket illeti, 
az egyszerű fekete bőr félcipő-
től a csillogó (pl. Chanel Space 
Age csizma) és a western csiz-

mákig (pl. Calvin Klein) minden 
hordható. De soha ne feledjük a 
legfontosabbat, hogy legyen ősz, 
nyár vagy bármilyen évszak, 
mindig a számunkra legkényel-
mesebb cipőt válasszuk.

Hajban is trendi

Ősszel ugyan előkerülnek a 
kalapok – idén a nagy karimájú a 
menő – de egy jó frizurával nem-
csak igényesnek nézhetünk ki, 
hanem elegánsnak, trendinek 
vagy akár pár évvel fiatalabb-
nak is. Az idén a természetes 
hatást keltő frizurák a legme-
nőbbek. A középen vagy akár ol-
dalt elválasztott, szabadon eső 
hajban nyilvánul meg ez a hatás. 
A lényeg, hogyha hajat mosunk, 
hagyjuk magától megszáradni, 
vagy egy kicsit rászáríthatunk, 
de semmiképp ne vasaljuk ki 
vagy daueroljuk be. A frizuránk 
ne simuljon a fejre, inkább tupí-
rozzuk fel egy kicsit. A párizsi 
meg New York-i divatbemutatón 
a modellek elárasztották a ki-
futókat színesebbnél színesebb 
hajjal. Idén minden hossz meg 
szín divat, a citromsárgától a 
türkizig. A lényeg, hogy ápoltak 
legyenek színes tincseink, hisz 
csak úgy mutatnak jól.

A lófarok, a fonatok, valamint 
a fej- meg hajpántok is remekül 
fel tudják dobni a hajat egy hűvös 
őszi reggelen. De bármilyen fri-
zurát is választanánk, arra min-
denképp figyeljünk, hogy hajunk 
ápolt és egészséges legyen.

HAJNAL ZSUZSANNA

A 2017-es őszi-téli trendek előszeleit már mi is látjuk

Divatos maradni a hűvösben is

Ősszel sem lesz nehéz divatosan öltözködni: a retrótól a modernig minden trendi
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Hogy divatos legyen a körmünk is

Ha néhányan meg azon töprengenek, hogy milyen színt válassza-
nak, ha épp manikűröshöz készülnek, a Cosmopolitan magazin a 
következő színeket ajánlja. A szupertrendi padlizsánlila, a csajos 
matt vagy akár metálfényben pompázó rozéarany, a lágy rózsa-
színes vagy a barackos nude árnyalatok. Ugyanakkor a szürke, 
a rózsaszín-barnás árnyalatok, a púder vagy balerina-rózsaszín 
(ami nagyon világos, már szinte fehérnek látszik) is divatos. De a 
zöldeskék árnyalatú körömlakkok, a csillámporos – amely kissé 
feldobja a borús, szürke hétköznapjainkat –, a letisztult elegáns 
sötétbordó, valamint a cseresznyepiros lakkok is hódítanak idén.Újra divat a szőrme, de retró formában

Bizonyára már mindenkinek feltűnt, hogy 

lassan búcsút kell vennünk a nyártól. De emiatt 

nem kell elcsüggedni, hiszen az egyre rövidülő 

őszi napoknak is megvan a maga szépsége. 

Összebújós, forró csokoládés, teás idők bizony 

arra is késztetnek, hogy jól öltözzünk fel, ha 

elhagyjuk otthonainkat. Szándékosan használ-

tam a „jól” kifejezést, hisz mindamellett, hogy 

nem fázunk, még jól is nézünk ki.




