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Hemmafru 3.0
Hemma� xartrenden har knappast dött ut, 
visar bloggtjejerna som gör karriär av sitt 
pysslande. Underbara Clara har premiär 
för sitt pysselprogram Husmorsskolan i P1 
den 24 januari, och Lotta Lundgren, som 
frestar med recept på bloggen Om 
jag var din hemmafru, får en egen 
kokbok med samma namn. 
Martha Stewart skulle vara stolt. 

Ränderna 
går aldrig ur
En snygg frisyr räcker långt. 
Men inte långt nog, menar 
Chanel och L’Wren Scott som 
färglägger modellernas sid- och 
mittbenor. Gå loss med en färgad 
kajal penna – eller doppa en fuktad pen-
sel i en pigmentrik ögonskugga och måla 
på – och du har � xat den roligaste trenden.

Kärlek 
på speed!
Forskare på Syracuse university har 
kommit fram till att det tar endast en 
femtedel av en sekund för oss att bli kära. 
Inte helt omöjligt, tänker vi, eftersom 
Christina Aguilera, Kate Winslet och 
Ola Rapace syntes med nya partner  
innan chocken om deras plötsliga 
skilsmässor hade lagt sig … Good 
for them! 

 
Pimpa
väskan!
Bästa gör-det-själv-tipset just 
nu: Fäst en snygg, broderad axelrem 
från gitarren på din skinnväska. Då 
blir du på sekunden lika hipp som 
de som har köpt Mulberrys grymt 
snygga Edieväska (för ganska så 
mycket mer pengar). Sweet! 

Karriärklättra 
tydligt
Anne Hathaway bad själv om att få leda 
Nobels fredspriskonsert i Oslo. Hon � ck 
göra det. Kitty Jutbring anmälde intresse 
för att bli programledare för årets P3 
Guld-gala. Giget blev hennes. Vad vill vi 
säga med det här? Att det tydligen går 
att få det man vill – om man vågar fråga! 
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1  Underbara 
Clara pysslar 
snart i radion, 
och hemma-
fru-bloggaren 
Lotta Lundgren 
släpper bok.
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42  L’Wren Scotts 

catwalk pryddes 
av färgglada 
benor. 
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2  L’Wren Scotts 
catwalk pryddes 
av färgglada 
benor.

5  Anne Hathaway 
fi ck det nobla 
dröm jobbet när 
hon bad om det. 

3    Christina
 Aguilera skaffade

     nytt armgodis 
     snabbt!

4  Svart skinnväska 
i modellen 
Large Edie 
från Mulberry, 
10 300 kr.
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