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KÍVÁNSÁGRA KARÁCSONY
A MOM Parkban idén is teljesítheti szerettei minden kívánságát, és beszerezheti a tökéletes
meglepetéseket karácsonyra. Ráadásul, vásárlásával most nyerhet is, mert november 13.
és december 21. között Öné lehet értékes heti nyereményeink egyike vagy akár fődíjunk:
egy BMW i3 egy teljes hónapra!
Emellett a téli időszakban az élmények sora is bővül: december 1. és 17. között ismét várja
Önt és családját a MOM Park karácsonyi fotózása. Részvételükkel nemcsak a készülődés örömét
örökíthetik meg, de az Autistic Art Alapítányt és a KézenFogva Alapítványt is támogathatják.
Arról pedig, hogy az ünnepre hangolódás még teljesebb legyen, a Cziffra Street Piano és a
decemberi élő koncertek gondoskodnak. De addig is, olvasson bele magazinunkba, amelyben
a karácsonyi elkészületekhez és a téli kikapcsolódáshoz hasznos tippek mellett olyan
ajándékötletek is várják, amelyeknek az Ön kívánságlistáján is ott a helye!
Idén karácsonykor is teljesüljön minden vágya!

Szegedi Anna
MOM Park marketing- és PR-vezető

Balassa László
MOM Park igazgató
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MUST-HAVE KÍVÁNSÁGOK
Ki ne fantáziálna arról, hogy egyszer valóra válik egy vagy éppen több kívánsága? Van, aki csak gondolatban
kalandozik egy kicsit, míg mások tudatosan összpontosítanak rá. Így vagy úgy, az biztos, hogy álmodozni jó. Ha
pedig már úgyis tudjuk, mit szeretnénk, miért ne írhatnánk össze őket egy kívánságlistába, hiszen úgy tartják,
a karácsony az az időszak, amikor minden valóra válhat.
Ha divatrajongóként valamik nem maradhatnak le a listánkról, akkor azok a tervezők által megálmodott, idei, meseszép
darabok. Ugyanis a szezon trendjei megannyi káprázatos anyaggal, mintával, szabással és színnel kényeztetnek minket.
Cipőből sosem elég – főleg, ha tél van, és csizmákról van szó. A szezon trendjeiben mindannyiunk örömére és
kényelmére a komfortos, vastag sarkú bokacsizmák dominálnak. Ezek közül is az abszolút kedvencek a látványos,
hímzett virágmintás darabok. Egy ilyenben garantáltan mindenhova stílusos belépőnk lesz.
Ugyanakkor karácsonykor a tündöklés sem maradhat el. Szerencsére ezt a tervezők is jól tudják, és ezért ismét
elővették a meleg és főként nagyon mutatós bársonyanyagokat. Egy tengerészkék tükörbársony blúz, bájos
megkötővel a nyakán vagy az új trend-statementnek számító fodros ujjmegoldással, tökéletes viselet a karácsonyi
partyra.
Végül, de nem utolsó sorban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a mínuszok ellen sem árt egy kis stílusos
védelem. Egy műszőrme peacoat bunda mindkettőt garantálja. Ráadásul, a szezonban olyan izgalmas színű
darabokra bukkanhatunk, mint az írisz vagy a kékliliom. Egy ilyen kabát tökéletesen mutat egy szűk szabású, kötött
garbóruhával és néhány letisztult kiegészítővel kombinálva. Nem beszélve arról, hogy ezt viselve garantáltan színt
viszünk egy szürke, téli délutánba.
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TÉLI ÁLMODOZÁS
Az adventi időszak az örömteli készülődés ideje. Az utcák meghitt fényárba öltöznek, a bevásárlóközpontokba beköltözik az ünnepi
forgatag, és megkezdődik a tökéletes ajándékok utáni, izgalommal telt keresgélés. Ahhoz, hogy a karácsony varázsát hiánytalanul
át tudjuk élni, az összes érzékszervünkkel rá kell hangolódnunk az ünnep szellemiségére. Ennek pedig elengedhetetlen része, hogy
alkalomadtán lazítsunk egy kicsit, és megajándékozzuk magunkat a nyugodt kikapcsolódás kényeztető élményével.
Persze az otthoni lustálkodásnak nincsenek szabályai, de azért bevethetünk néhány olyan praktikát,
amely segít még teljesebbé tenni a magunkra szánt időt.
Legyen szó ruhatárunkról vagy otthonunk berendezéséről, a hideg téli napokon a kötött
anyagból készült daraboknak mindenhol ott a helye. Egy imádni való pomponos zokni, egy
nagy méretű, puha takaró vagy egy vastag gyapjúpulóver már ránézésre is melegséggel tölt el,
nem beszélve arról, ha még be is burkoljuk magunkat vele.
Ugyanakkor, ha különleges karácsonyi hangulatot akarunk teremteni otthonunkba, akkor az
illatokról sem szabad megfeledkeznünk. Az illóolajok és aromagyertyák a fahéj, a narancs,
a szegfűszeg, a vanília és a fenyő illatával pillanatok alatt gyermekkorunk varázslatos
karácsonyainak világába repítenek bennünket. Ráadásul, relaxáló, meditatív hatásuknak
köszönhetően segítenek, hogy testben és lélekben egyaránt ellazuljunk.
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Ha pedig már szinte minden készen áll a kényeztető, délutáni kikapcsolódáshoz, arról se
feledkezzünk meg, hogy a téli kuckózás nem lehet teljes egy nagy bögre forró ital és némi
édesség nélkül. Persze példás, ha legalább karácsony előtt megpróbáljuk elkerülni a bonbonokat
és süteményeket, de ha már pihenőnapot tartunk, akkor igazán megengedhetjük magunknak,
hogy hódoljunk egy kicsit az édes élvezeteknek.

NUBU kötött pulóver – NUBU: 48 900 Ft / Thomas Sabo gyöngyös ezüstgyűrűk – Silver Islands: 10 500 Ft - 33 300 Ft / C&A kötött zokni – C&A: 1990 Ft /
Prada optikai keret – Optic World: 84 900 Ft / Ceremony teáskanna – Butlers: 11 990 Ft / Sunday fehér reggelizőtálca – Butlers: 15 990 Ft /
Candy Cane nyalóka – Butlers: 890 Ft / Hang On dekorcsillag – Butlers: 990 Ft / Menuett cukortartó gömb – Butlers: 4990 Ft /
Hang On csillag, csengőkkel – Butlers: 1490 Ft / Retro piros csésze – Butlers: 1290 Ft / Retro mintás tányér – Butlers: 1990 Ft /
Coffee Time asztalka, rekesszel – Butlers: 29 900 Ft / Silent Dancer halszálkás, rózsaszín szőnyeg – Butlers: 4490 Ft /
Tolvaly Ferenc: Égi zene könyv – Alexandra Könyváruház: 3999 Ft / Sarev kötött pléd – Mado Home Living: 24 999 Ft /
Beddinghouse KAAT Amsterdam Vercors Bluegrey díszpárna – Mado Home Living: 22 999 Ft / Belgian Pralines – Spar: 1290 Ft
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SZEMÉLYESEN NEKI
A tökéletes ajándék kiválasztása egyáltalán nem könnyű feladat – főleg, ha az illető, akinek
keresgélünk, szívünk hölgye. A fa alá kerülő dobozkák sok mindent képviselnek. Hiszen a színes papírokba rejtett meglepetések a legtöbb nő számára az iránta érzett szeretetünket, törődésünket
és figyelmességünket is szimbolizálják. Épp ezért, az ajándékválasztás nem kevés izgalommal jár.
Ha biztosra akarunk menni, akkor nem elég a klasszikus, jól bevált női ajándékok után nyúlni,
olyan dolgokat kell választanunk, amelyekről érződik, hogy kedvesünkhöz illő és személyes.
Épp ezért egy apró charmokkal ellátott karkötő tökéletes meglepetés lehet a fa lá, mivel a kis
méretű medálok segítségével egyedi, az ajándékozott egyéniségéhez illő ékszert állíthatunk
össze. Így ez egy jó választás, ha valami személyre szólót keresünk.
Az is jó megoldás lehet, ha az ajándékokat egyfajta tematika alapján, mondjuk szín szerint
válogatjuk össze. Ehhez elég belesnünk a gardróbjába, és máris megtudjuk, melyik tónus idén
a legmegfelelőbb számára. Egy árnyalatban egyező kesztyű, óra és pénztárca biztos leveszi
majd a lábáról – és még jó ízlésünkről is tanúskodik.
Ezenkívül egyszerű, de annál nagyszerűbb ajándék lehet, ha kedvesünket valamilyen hasznos
kis kütyüvel lepjük meg, mondjuk egy trendi vezeték nélküli in-ear fülhallgatóval. Hiszen férfiként
általában jobban tisztában vagyunk a legújabb technológiai innovációkkal, így biztos, hogy a lehető
legjobbat választjuk párunk számára.
Mindazonáltal a legbiztosabb módja annak, hogy kiderítsük, mire vágyik igazán, mégiscsak az,
ha figyelünk kedvesünk minden szavára, mert szinte nincs olyan nő, aki karácsony tájékán ne hintene
el egy-két apró utalást arra vonatkozóan, hogy mi áll az aktuális kívánságlistáján.
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GANT sötétkék ing – GANT: 42 990 Ft / Roamer karóra – Silver Islands: 223 900 Ft / Promod kötött bőrkesztyű – Promod: 9995 Ft /
Michael Kors karperec – Michael Kors: 38 900 Ft / Thomas Sabo Disc fülbevaló – Silver Islands: 61 100 Ft /
Michael Kors Darci Celestial karóra – Michael Kors: 74 900 Ft / Max&Co. Swarovski köves nyaklánc – Max&Co.: 40 890 Ft /
Coccinelle Saffiano pénztárca – Coccinelle: 41 900 Ft / Promod csillagos karkötő – Promod: 3995 Ft / Marc Cain fehér selyeming – Marc Cain: 90 830 Ft /
Furla Metropolis táska – Furla: 131 500 Ft / Reserved iPhone 6/6S telefontok – Reserved: 1795 Ft / Guess Breeze cipő – Guess: 52 990 Ft /
Intimissimi melltartó és alsó – Intimissimi: 4990 Ft, 2290 Ft / Silent Dancer csíkos, fekete-fehér szőnyeg – Butlers: 14 900 Ft /
Surprise gyémánt és ezüst-menta csomagolópapír – Butlers: 790 Ft/db / Ribbon piros selyemszalag – Butlers: 1790 Ft / Artebene ajándékdobozok – Pirex: 940 Ft/szett /
Artebene bézs-arany, pöttyös csomagolópapír – Pirex: 840 Ft/db / Rössler A/4 csillagos, design levélpapír – Pirex: 240 Ft/db / Artebene ragasztószalag – Pirex: 940 Ft /
Artebene piros-ezüst ajándékkötöző – Pirex: 350 Ft / Parker Sonnet 11 slim golyóstoll – Pirex: 55 990 Ft / B&O BeoPlay H5 wireless fülhallgató – iCentre: 79 990 Ft /
Szécsi Noémi: Egyformák vagytok könyv – Alexandra Könyváruház: 3299 Ft / Hungarian Spring arcpermet – Adrienne Feller: 9652 Ft /
Rose De Luxe arcolaj – Adrienne Feller: 18 542 Ft
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A KIKAPCSOLÓDÁS EZER OLDALA
Az olvasás szépsége az, hogy bármikor képes minket egy másik világba repíteni, aminek hatására pillanatok alatt megfeledkezhetünk
a minket körülvevő sürgés-forgásról. Így ha a kezünk ügyébe kerül egy izgalmasnak ígérkező könyv, ne habozzunk felemelni,
és átadni magunkat annak a lebilincselő érzésnek, ami hajt előre, hogy minél előbb a végére járjunk a megoldandó rejtélynek.
Persze az olvasás időigényes elfoglaltság, de ha valamikor, akkor a két ünnep között biztos adódik majd pár szabad óránk,
amikor átadhatjuk magunkat a könyvek nyújtotta szórakozásnak.
Ahhoz, hogy száz százalékosan át tudjuk élni a magával ragadó kalandokat, elengedhetetlen, hogy gondoskodjunk
az ideális körülményekről:
A karácsonyi időszakban sosem lehet tudni, mikor toppannak be várt vagy épp váratlan vendégek, így a délutáni, olvasgatós
sziesztánkhoz is érdemes olyan ruhákat választanunk, amelyek társaságban is megállják a helyüket, de közben kellő
komfortot is nyújtanak. Egy puha, kötött pamutpulóver, egy nem túl szűk szabású nadrág és egy sportosan elegáns
bőrcipő a célnak pont megfelelő lehet.
Ám az sem árt, ha egy izgalmas olvasmány közben azért nem veszítjük el teljesen az időérzékünket. Persze ez nem
jelenti azt, hogy időzítőt kellene beállítanunk a telefonunkon, de praktikus, ha öltözékünknek egy klasszikusan
elegáns, bőrszíjas karóra is a része.
Amikor pedig sikerült végre kényelembe helyeznünk magunkat, tegyünk arról is, hogy teljesen ki tudjuk zárni a
külvilágot. Ehhez a legmegfelelőbb eszköz egy jó minőségű wireless fejhallgató. A prémium minőségű darabok finom
memóriahabos kialakításuknak köszönhetően rendkívüli zajszűrő képességgel rendelkeznek, így biztos, hogy semmi
nem fog megzavarni minket az elmélyült olvasás közben.

10

Reserved pulóver – Reserved: 6995 Ft / GANT karóra – GANT: 53 990 Ft / Reserved nadrág – Reserved: 7995 Ft / Ecco Ian bőrcipő – Ecco: 47 990 Ft /
Tom Ford optikai keret – Optic World: 65 990 Ft / GANT kötött sapka – GANT: 15 990 Ft / K&K bőrcipő – Salamander: 49 990 Ft /
Silent Dancer csíkos, fekete-fehér szőnyeg – Butlers: 14 900 Ft / Traditional kávészűrő csésze – Butlers: 2900 Ft / Unique bögre – Butlers: 1290 Ft /
Candy Cane csíkos szalvéta – Butlers: 990 Ft / Ritz tejszínkiöntő és cukortartó tálcán – Butlers: 5490 Ft / Wintergreen havas fenyőfa kaspóban – Butlers: 3990 Ft /
Blue Marocco szürke desszerttányér – Butlers: 1990 Ft / Puro horpadt pohár – Butlers: 990 Ft / Parker Royal Urban töltőtoll – Pirex: 21 365 Ft /
Stephen King: Az könyv – Pirex: 6 990 Ft / Men’s Health magazin – Inmedio: 895 Ft / Nolan B dohányzóasztal – Mado Home Living: 51 999 Ft /
Sarev Golda V1 pléd – Mado Home Living: 895 Ft / Beddinghouse KAAT Amsterdam Ebro Black díszpárna – Mado Home Living: 13 499 Ft /
Beddinghouse At Home Mood Grey díszpárna – Mado Home Living: 8999 Ft / Moshi Helios 15” Cocoa Brown hátizsák – iCentre: 41 490 Ft /
Artwizz SmartJacket arany színű iPad Air tok – iCentre: 13 990 Ft / Bowers&Wilkins P7 fejhallgató – iCentre: 112 990 Ft / Mandulás croissant – Brótpékség: 350 Ft
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MI KELL A FÉRFINAK?
A karácsonyi bevásárlókörutak idején évről évre rá kell jönnünk, férfiaknak ajándékot választani nem egyszerű. Így nem árt, ha időben megkezdjük
a tervezgetést, hogy ne last minute kelljen kitalálnunk, mi kerüljön a fa alá.
A tökéletes meglepetés mindig olyasvalami, ami illik az ajándékozotthoz – ez bár közhelyesnek tűnhet, mégis alkalomadtán hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, és olyan darabokat leemelni a polcról, amelyekben párunk ízlése helyett, sajátunk köszön vissza.
Persze kevés az olyan férfi, akinek ne jönne jól egy kis stílusos segítség, de azért ne akarjuk lecserélni
a teljes téli gardróbját. Egy gyönyörű mélykék, V-nyakú kasmírpulóver nemcsak exkluzív választás,
de pont elegendő is a divatcikkek közül, hiszen még rengeteg mást is beszerezhetünk számára.
Ha párunk kedveli a sportokat – és nemcsak nézni –, akkor semmiképp se menjünk el a sportüzletek mellett. Egy edzőcipő mindenképp jó választás,
hiszen a gyártók évről évre egyre lenyűgözőbb technológiákat dolgoznak ki, amelynek köszönhetően a cipők szinte varrás nélkül készülnek, kiváló
légáteresztő képességgel rendelkeznek, viselésük közben már-már lebegésközeli érzést nyújtanak, és még rendkívül designosak is.
Viszont a szeretett férfinak való keresgélés nem teljes, ha nem teszünk egy kitérőt a kütyük birodalmába. Ám ez könnyen ingoványos tereppé válhat,
így ha nem tudjuk pontosan, mit keresünk, akkor ne kísérletezzünk. Válasszunk inkább egy ízléses tokot, ami segít megóvni a már meglévő, méregdrága játékát. És ha már a játékoknál tartunk, ugye nem feledkezünk meg arról sem, hogy legbelül mindegyikőjükben ott szunnyad a gyerek?
Ha pedig a tökéletes ajándékokat már beszereztük, akkor szánjunk kellő időt a csomagolásra is, hiszen a legszebb ajándék sem az igazi, ha nincs meg
a stílusos körítés.
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NUBU Muno ruha – NUBU: 72 800 Ft / Guess cipő – Salamander: 47 990 Ft / Thomas Sabo gyöngyös ezüstgyűrű – Silver Islands: 33 300 Ft /
Guess karkötő – Guess: 15 500 Ft / Thomas Sabo gyémántokkal díszített gyűrű – Silver Islands: 114 900 Ft / La Martina bőr pénztárca – La Martina: 29 990 Ft
Michael Kors Mini Slim Runway karóra – Michael Kors: 59 900 Ft / GANT férfisál – GANT: 32 990 Ft / Ecco Garvin bőröv – Ecco: 24 990 Ft /
Puma - Enzo softfoam sportcipő – Hervis: 21 990 Ft / GANT V-nyakú, sötétkék pulóver – GANT: 49 990 Ft / Candy Cane maxi cukorpálcika – Butlers: 3990 Ft /
Hang On csillag alakú dísz – Butlers: 990 Ft / Artebene pöttyös ajándékdoboz – Pirex: 2745 Ft / Artebene fekete, fehér pöttyös csomagolópapír – Pirex: 750 Ft /
Artebene mintás ragasztószalagok – Pirex: 750 Ft/db / Moleskine határidőnapló – Pirex: 5120 Ft /
Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés könyv – Alexandra Könyváruház: 3299 Ft / Nespresso Variations kávékapszulák – Nespresso: 1400 Ft/db /
Head G Touch Instinct Lite teniszütő – Hervis: 49 990 Ft / PKG Dri Collection Stuff Sleeve 13” laptoptáska – iCentre: 18 990 Ft /
Sphero - Star Wars BB-8 Robot + Force Band – iCentre: 79 990 Ft / Dovo Solingen borotvapamacs, szuperborz, matt alunyéllel – Extrametál: 37 900 Ft /
Dovo Solingen borotvakés, olajfa markolattal – Extrametál: 39 990 Ft / Pour Home hidratálófluidum férfiaknak – Adrienne Feller: 13 208 Ft /
Pour Home hidratálókrém férfiaknak – Adrienne Feller: 11 938 Ft
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VÁRVA VÁRT VARÁZSLAT
A gyermekek számára a karácsony az örömteli vágyakozás ideje. Az, hogy mi lapul a fa alatt,
izgatottsággal telt várakozással tölti el őket. Így egy apróság számára sem könnyű kivárni, hogy
elérkezzen az ajándékozás ideje. Azonban az ünnepnek meg kell adni a módját, ezért bármennyire
nagy is az izgalom, előbb még szépen fel kell öltözni.
A kislányoknak egy csinos, mintás ruhácska egy garbóval és egy vastag harisnyával kombinálva bájos
ünnepi viselet lehet. Míg a fiúknak egy felnőttes, világoskék ing, egy V-nyakú mellény és az ing színével
harmonizáló, kicsit sötétebb tónusú szövetnadrág tökéletesen elegáns választás, ami kellő mozgásteret
is ad. Ez fontos, mert amikor kiderül, hogy tényleg az rejtőzik a csomagban, amit úgy szerettek volna,
akkor rögtön megkezdődik a játszás. De mik azok, amikre a kicsik idén vágynak?
A Hasbro új társasa igazán nosztalgikus hangulatba hozhat minket, mivel nem egy, de rögtön két
ikonikus játékot is újjáélesztett – ez a Monopoly Gamer. A nintendós verzióban már nem az a kérdés,
hogy ki legyen a kutyával, a kalappal vagy épp a gyűszűvel, hanem hogy ki szerzi meg Super Mariót,
Donkey Kongot vagy épp Yoshit – a szuperképességeivel együtt. Ráadásul, az unalmas papírbankóknak
is búcsút inthetünk, hiszen itt már aranytallérokért megy az üzlet.
A kínálatból a fiúk kedvencei, a távirányítós kisautók sem hiányoznak. Az új modellek különlegessége,
hogy irányításukhoz már joystickre sincs szükségünk. Bluetooth-kapcsolattal, okostelefonról is
vezethetjük őket a virtuális botkormány vagy a mozgás- és gyorsulásmérő segítségével.
Ami a kislányokat illeti, az ő legkedvesebb játékaik, a babák között is újdonságokra bukkanhatunk.
Például a Jégvarázs mesefilmből ismert hercegnőre, Elzára, aki csodálatos énekével minden lánykát
levesz a lábáról. Ráadásul, az ő varázserejének köszönhetően még az is könnyen megeshet, hogy
szenteste másnapjára fehér karácsonyunk lesz.
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Benetton szürke fiúmellény – Benetton: 7990 Ft / C&A világoskék fiúing – C&A: 2990 Ft / GANT sötétkék fiúszövetnadrág – GANT: 21 990 Ft /
Primigi lányruha – Primigi: 16 499 Ft / Primigi lányharisnya – Primigi: 2309 Ft / Sötétzöld ottomán – Mado Home Living: 64 990 Ft /
Sarev Picolo V1 pléd – Mado Home Living: 24 990 Ft / Artebene tekercses, aranypöttyös csomagolópapír – Pirex: 845 Ft/db /
Osmo Genius Kit Base & Reflector játék – iCentre: 37 990 Ft / Engino Discovering Stem Robotics építőjáték – Játéksziget: 99 990 Ft /
Engino Inventor 4in1 autóépítő játék – Játéksziget: 2690 Ft / Soy Luna titkos párna – Játéksziget: 12 790 Ft /
Monopoly Gamer – Super Mario társasjáték – Játéksziget: 11 890 Ft / Frozen Elsa baba, mikrofonnal – Játéksziget: 16 990 Ft /
iCess Lamborghini Aventador Orange – iCentre: 21 990 Ft / Lego Duplo - Endless Play kreatívláda – Játéksziget: 8999 Ft /
Tomy óriás, fehér plüssmaci – Játéksziget: 20 990 Ft / Flopise Penny plüsspingvin – Játéksziget: 4990 Ft
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TERÜLJ, DERÜLJ,
ASZTALKÁNK!
A hideg téli napok beköszöntével nem is kívánhatnánk sem többet, sem jobbat az otthon
melegénél és annál, hogy végre mind együtt legyünk. Bár a készülődés általában sok
teendővel jár, valahogy mégis az az ünnep legjobb része, amikor közösen sürög-forog a
család. És hol máshol vehetné ki mindenki a részét a munkából, ha nem a konyhában, ahol
a karácsonyi finomságokat készítjük elő?
Bárki is otthon az ügyeletes séf, az biztos, hogy az ünnepi menüt nem veszi félvállról.
Nem csoda, végtére is a karácsony egyik fénypontja, a családi vacsora.
Ha szeretnénk, hogy idén minden tökéletesen sikerüljön, akkor jó, ha az előkészületeknél
kettőnél több szorgos kéz is akad – még akkor is, ha van köztük pár igencsak aprócska.
A családtagok segítsége nagyon jól jöhet az ünnepi menü elkészítésénél, így egy pillanatig se tétovázzunk bevonni őket, és legalább az olyan időigényes aprómunkát átadni, mint
a hámozás, keverés vagy mixelés. Ráadásul, az elismerés a konyhafőnöknek akkor is kijár,
ha volt mellette egy kis erősítés.
Az is praktikus lehet, ha időbeosztást készítünk a tervezett ételekről, mert így nyomon tudjuk
követni, milyen ütemben haladunk, és valóban lesz-e időnk mindarra, amit megálmodtunk
a menüsorra. Persze akkor se essünk kétségbe, ha csúszásban vagyunk. Egy kis várakozástól
amúgy is csak mindenkinek jobb lesz az étvágya.
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De talán az első és legfontosabb, hogy élvezzük a készülődés örömeit: a karácsonyi sütemények édes illatát, a tökéletesre sült húsok ínycsiklandó ízét, az alkalomra tartogatott bor
varázslatos zamatát és főként azt, hogy végre együtt ül asztalhoz az egész család.

Despenser fűszernövényszóró – Bulters: 1990 Ft / Menuett habverő – Butlers: 1290 Ft / Table Tiles alátét – Butlers: 1290 Ft /
Nice Dry piros konyharuha – Butlers: 990 Ft / Pure kis tárolódoboz – Butlers: 1990 Ft / Silver Lining II. tejkiöntő – Butlers: 1990 Ft /
Sante borospohár – Butlers: 1190 Ft / Emilia csatos üveg – Butlers: 1290 Ft / Menuett sodrófa – Butlers: 2990 Ft / Authentic üvegtál – Butlers: 1990 Ft /
Puro felfújtforma porcelántányér – Butlers: 1980 Ft / Stonehenge mozsár, őrlővel – Butlers: 7990 Ft / Puro mini mártogatóstálka – Butlers: 1180 Ft /
Puro mini fehér vajtartó – Butlers: 990 Ft / Puro tál, papírdesign – Butlers: 2490 Ft / Electrolux ESTM7500s botmixer – AEG/Electrolux : 25 900 Ft /
Figula 3 , vörös cuvée 2016 bor – Bortársaság: 2590 Ft / Férfias fogások - Lakjunk végre jól! szakácskönyv – Alexandra könyváruház: 2990 Ft /
Fűszernövények, fűszerek, magvak, zöldségek, pékáru, alapanyagok – Spar
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RENDKÍVÜLI KARÁCSONY
Az ünnepi időszak elengedhetetlen és egyik legjobb része otthonunk feldíszítése. A színes dekoráció, az izzósorok
ragyogó fénye és a téli illatok azonnal meghitt hangulatba hoznak bennünket. Épp ezért, a díszeket nem érdemes csak
a karácsonyfára tartogatnunk, használjuk őket bátran, hogy minél előbb magával ragadjon minket az ünnep varázsa.
A kevesebb néha több irányelvet bátran elfelejthetjük ennek a néhány napnak az erejéig, hiszen ilyenkor szinte semmi
sem sok. A csillogó, ünnepi dekoráció a lakás bármely pontján megjelenhet – akár a falon is. Izgalmas megoldás lehet,
ha egy fehér fényű izzósort koszorúalakba tekerünk, és a falra rögzítjük.
De ha idén valami hagyományostól eltérőre vágyunk, akkor hagyjuk el a szaloncukrot, és próbáljuk ki az amerikai
verziót, a candy cane-t, vagyis a mindenki által jól ismert, piros-fehér csíkos botcukrot. Ez az édesség nemcsak finom,
de formájának köszönhetően rendkívül egyszerűen lehet vele díszíteni a fát. Azonban nem csak a fenyőre tehetjük,
dekorálhatjuk vele otthonunk más pontjait is. Rejtsünk el belőle párat a nappali különböző pontjain, és lógassunk ki még
néhányat a fiókokból is, hogy aztán a gyerekek ellopkodhassák.
Mindemellett ne feledkezzünk meg a karácsonyi dekoráció legfontosabb eleméről, a karácsonyfáról sem. Ha még nem
döntöttük el, milyen fenyőt válasszunk, de esetleg unjuk már, hogy még vízkereszt után is kósza tűlevelekbe botlunk
a szobákban, akkor az alternatív fákat nekünk találták ki! Amennyiben rendelkezésünkre áll egy nagyobb, üres falfelület,
ágakból és akasztókból könnyedén elkészíthetjük a sajátunkat.
Ha pedig már minden készen áll, akkor a mesés ajándékok is a fa alá kerülhetnek, mert a varázslat mégiscsak abban
rejlik, amikor kicsi és nagy egyaránt boldogan bontogat.
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GANT csillagos női sál – GANT: 23 990 Ft / Versace optikai keret – Optic World: 63 990 Ft / NUBU fehér köntöskabát – NUBU: 87 500 Ft / GANT szobapapucs – GANT: 12 990 Ft /
Coccinelle B14 táska – Coccinelle: 95 900 Ft / Tobago szekrény, 20 fiókkal – Butlers: 199 900 Ft / X-mas szánkódekoráció – Butlers: 2990 Ft /
Hang On díszek (katona, kutya, medve, repülő tehén, róka, szarvas, jávorszarvas, eper, hóember, karácsony, fánk, szív, csillag, csillag nyírfából) – Butlers: 990 Ft-tól 2490 Ft-ig /
Hang On dísz, rágógumi-adagoló – Butlers: 2490 Ft / Forest falámpás, hópehely – Butlers: 14 990 Ft / Delight narancssárga mécsestartó, 24 cm – Butlers: 2490 Ft /
Delight narancssárga mécsestartó, 12 cm – Butlers: 1290 Ft / Surprise gyémánt, ezüst-menta csomagolópapír – Butlers: 790 Ft / Ribbon piros és fehér spárga – Butlers: 2590 Ft / Candy
Cane cukorpálcika – Butlers: 499 Ft / Candy Cane maxi cukorpálcika – Butlers: 3990 Ft / Silent Dancer csíkos, szürke-fehér szőnyeg – Butlers: 14 900 Ft /
Bright Night LED mini karácsonyfa dekoráció – Butlers: 2490 Ft / Artebene csomagolópapírok – Butlers: 750 Ft-tól 845 Ft-ig / Artebene pöttyös ajándékdoboz – Pirex: 2745 Ft /
DJI Spark, White drón – iCentre: 189 990 Ft / Knomo hátizsák – iCentre: 69 990 Ft / Adrienne Feller - Natural Home térparfüm – Adrienne Feller: 6668 Ft /
Adrienne Feller - Natural Home parfümgyertya – Adrienne Feller: 9144 Ft / Branchwood szürke fotel – Mado Home Living: 119 000 Ft /
Daphne A dohányzóasztal – Mado Home Living: 35 990 Ft / Merino Allday Parik pléd – Mado Home Living: 14 249 Ft / Ticket To Ride társasjáték – Játéksziget: 9990 Ft /
Ravensburger - Fűszerek 1000 darabos puzzle – Játéksziget: 3790 Ft
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MESEBELI MEGLEPETÉS
Egy ékszer kétségtelenül jó választás karácsonyra, hiszen az időtálló elegancia örökérvényű
jelképe. Mindazonáltal a tökéletes darabok nem csupán szemet gyönyörködtetők, de stílusunk
kifejezésére és az élet értékes pillanatainak megőrzésére is lehetőséget adnak.
Egy függőkkel ellátott karkötő jó választás lehet, ugyanis a különböző formájú és mintájú, felcsatolható medálok segítségével olyan egyedi ékszereket állíthatunk össze, amelyek illenek párunk
egyéniségéhez. Ráadásul, egy apró szív, rózsa vagy más romantikus formájú charmmal még szerelmünket is kifejezhetjük.
A kifinomult stílusú függők különféle felületekkel és formákban is elérhetők. Ráadásul, az olyan
népszerű motívumok mellett, mint a szerelem és a szerencse jelképei már gyermekkorunk kedvenc meséinek ikonikus karaktereit és figuráit is megtalálhatjuk köztük – legyen szó Mickey
és Minnie egérről, Hamupipőke tökhintójáról vagy akár Belle elvarázsolt rózsájáról.
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Állítson össze egy igazán mesebeli ajándékot az új Disney kollekció darabjaiból
a MOM Park Pandora üzletében!

CHRISTMAS
AS YOU WISH
Teljesüljön minden
kívánsága a MOM Parkban!
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MESTERI SMINKEK
A világhírű sminkes, Bobbi Brown alkotta meg azt a nevét viselő, exkluzív márkát, amely különleges
trendérzékenységével divatdiktátor szerepet vívott ki magának a kozmetikai cégek között.
Bobbi azzal a küldetéssel indította hajdanán útjára a vállalkozást, hogy hangsúlyozza, és ne pedig elfedje
a nők szépségét. Ez a szemléletmód a mai napig irányadó a termékek megalkotásánál, és a Bobbi nevét
viselő sminkstúdiók is ennek jegyében működnek.
A márka filozófiájának másik alappillére az oktatás. Bobbi küldetése ugyanis, hogy minden nő maga legyen
a saját sminkmestere. Ezért a szalonokban az 5 perces gyorssegélytől kezdve az aprólékos alkalmi sminkig
bármilyen leckét vehetünk.
Ezek közül íme egy szupergyors változat, ami különösen jól jöhet az ünnep előtti napokon:
Az alapozást kezdjük a szem alatti területen: a szempillák vonalát követve rétegesen vigyük fel a korrektort
egészen a szem belső sarkáig. Az arcbőrön a tökéletes nude hatást a hidratálóalapozóval érhetjük el. Finomítsuk
az alapozást fényvisszaverő púderrel, majd varázsoljuk ragyogóvá bőrünket egy kevés krémes pirosítóval.
Óvatosan fésüljük át szemöldökünket megfelelő tónusú szemöldökformázó zselével, majd szemhéjunkon
apró, sepregető mozdulatokkal oszlassuk el a semleges színű, krémes szemhéjfestéket. Végezetül egy
természetes, rózsás szájfénnyel emeljük ki ajkainkat, és már indulhatunk is a nagy ajándékbeszerző körútra!
Még több beauty-tipp, ötlet és must-have sminkkellék a MOM Park hamarosan nyitó Bobbi Brown üzletében!
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SIGNATURE TERMÉKEK
MELENGETŐ
KÉNYEZTETÉS
Egy vérbeli kávéimádó tudja, hogy a zimankós téli napokon nincs is jobb,
mint kedvenc lélekmelengető kávékülönlegességünket kortyolgatva egy jót
beszélgetni barátainkkal.
A Starbucks kínálatában idén karácsonykor is megtalálhatjuk nagy, téli
kedvenceinket. A frissen sült mézeskalács ízét idéző Gingerbread Latte
gőzölt tejjel, gyömbéres tejszínhabbal és ostyadarabkákkal az egyik legjobb
dolog, amibe egy eszpresszó kerülhet – a másik, a Toffee Nut Latte. Ez a
mennyei kávékülönlegesség az édes karamell gazdag ízvilágával, a pirított
dió melengető aromájával és egy adag ellenállhatatlan toffee nut szórásos
tejszínhabbal kerül az ikonikus papírpohárba.
Persze a Starbucks-érzés karácsonykor sem merül ki a nagy gonddal elkészített, ünnepi kávés finomságokban. Sőt, az egy ember, egy csésze, egy
közösség, egy időben alapelv ilyenkor még áthatóbb, hiszen belengi az ünnep szellemisége, amelyben világszerte osztozunk.
Adja át magát egy utánozhatatlan kávéérzésnek
a MOM Park Starbucks kávézójában!
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KARÁCSONYI TÖRTÉNET
A karácsonyfadíszek története egy kis német városkában, Lauschában kezdődött, ahol egy ügyes kezű mesterember a tradicionális
ünnepi díszeket, az almát és a diót üvegből kezdte el készíteni. Az apró, törékeny figurák csakhamar meghódították az egész világot,
és ma már a hagyományos alakzatok mellett egészen meglepő, újszerű formákban is elérhetők.
A Butlers HANG ON kollekciója évről évre bizonyítja, hogy verhetetlen, ha eredeti díszekről van szó. A hetvenes-nyolcvanas évek
karácsonyi dekorációját idéző figurák közt szinte nincs olyan forma, amelyet ne találnánk meg. Ráadásul, a kézzel fúvott és festett
üvegdíszekkel nemcsak egyedivé, de szó szerint meséssé tehetjük karácsonyfánkat. A játékos darabok segítségével akár egy egész
történetet is a fenyőre varázsolhatunk – csak engedjük szabadjára fantáziánkat!
Álmai karácsonyi dekorációját keresse a MOM Park Butlers üzletében!
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DESIGN
ÉS JÓTÉKONYSÁG
TALÁLKOZÁSA
INTERJÚALANYUNK
KOVÁCS HENRIETTA, AZ AUTISTIC ART MUNKATÁRSA
Mivel foglalkozik az Autistic Art Alapítvány?
Tíz lakóotthont támogatunk, ahol súlyos és középsúlyos autizmussal élő fiatalok és felnőttek
ellátása zajlik, több otthonban művészetterápiás programot is folytatunk. Az itt élő fiatalok
személyre szabott fejlesztésben részesülnek, kortársaikkal mély kapcsolatokat építenek ki,
ez a biztonságos környezet pedig a család számára is támogatást jelent.
Miért fontos az alkotás egy autizmussal élő ember számára?
A művészeti programnak hála, olyan autizmussal élő fiatalokat ismerhetünk meg, akiknek értékei
elzárva maradnának előlünk. Egy részük egyáltalán nem beszél, ám rajzaik által a világ kinyílik
számukra, így mi is jobban megérthetjük és segíthetjük őket.
Milyen aktualitás várható a karácsonyi szezonban?

A blúzon Lakatos Renáta lendületes, vonalhálós
rajzai köszönnek vissza.
26

Új termékekkel készülünk, amelyek mindegyikét autizmussal élő fiatalok grafikái díszítik.
A termékek nemcsak egyedi ajándékot jelentenek, de a támogató egy fontos társadalmi cél
megvalósítása mellé is áll: önálló életvitelre képtelen, autizmussal élő fiatalokat segít emberhez
méltó, teljes életet élni.

„SZÁMUNKRA A LEGNAGYOBB
ÖRÖM AZ, HOGY A FIATALOK
A TERMÉSZETES KÖZEGÜKBEN
MARADHATNAK.”
CSUMÁN-LECHNER ALEXANDRÁVAL,
A FILADELFIA HÁZ VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK
Mivel foglalkozik a Filadelfia Ház?
A Filadelfia Ház a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának szervezete.
Fő feladatunk a fogyatékkal élők nappali ellátása Budapesten – gyakori probléma ugyanis,
hogy a szülők nem tudják megoldani az iskolarendszerből kikerülő fiatalok felügyeletét.
Milyen programokban vehetnek részt?
A nappali ellátás keretében egyéni és csoportos fejlesztések zajlanak, valamint élményprogramokat
nyújtunk: színházba, sporteseményekre, táborozni visszük őket, és a családokat is segítjük.
Mire vagytok a legbüszkébbek?
Számunkra a legnagyobb öröm az, hogy a fiatalok a természetes közegükben,
a családjukban maradhatnak, amíg felkészítjük őket a jövőbeni támogatott lakhatásukra.
Mik a 2018-as tervek a szervezet életében?
Nagy álmunk, hogy speciális, számukra készített hangszereket vásárolhassunk,
valamint új fejlesztőeszközök beszerzését tervezzük a gyógypedagógusaink számára.

Farkas Tímea, a Filadelfia Ház támogatottja
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ÉLETRE SZÓLÓ AJÁNDÉK
Egy délkelet-ázsiai körút kétségtelenül jó választás, ha egy életre szóló élményt szeretnénk ajándékozni karácsonyra.
Kuala Lumpurban a Petronas ikertornyok szédületes magasságából csodálhatjuk meg a maláj főváros végtelen nyüzsgését,
míg Melaka sokszínű örökségével nemcsak a kulturális, de a gasztronómiai élmények sorát is fűszerezhetjük. Ha pedig
a nagy múltú kereskedőközpontból egyenesen a jövőbe utaznánk, irány a már-már utópisztikus hangulatú Szingapúr!
Ugyanakkor Délkelet-Ázsia nemcsak az ember, de a természet alkotta remekekben is bővelkedik. A Kinabalu Park gyógyhatású forrásaiban megmártózva igazán közel érezhetjük magunkat az anyatermészethez, míg a 40 méteres magasságban függő sétányról szó szerint madártávlatból szemlélhetjük a nyüzsgő élővilágot. Ha pedig a felejthetetlen élmények
mellett gyönyörű, nyári barnaságra is szert tennénk, sütkérezzünk egyet Kota Kinabalu idilli, homokos tengerpartján!
Malajzia, Szingapúr és Borneó körutazását lefoglalhatja a MOM Park -1. szintjén található Vista Utazási Irodában!
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JÉGRE FEL!
Bár a hideg idő beköszöntének nem mindenki örül, azért a szezon jó dolgokat is tartogat. Többek közt azt, hogy előreláthatólag november
közepétől idén is megnyitja kapuit a fővárosiak kedvenc korcsolyázóhelye, a Városligeti Műjégpálya. Ide már csak azért is élmény kilátogatni,
mert ez Európa legnagyobb területű, egybefüggő szabadtéri műjégpályája.
Azonban a korcsolyázás sportnak sem utolsó, mivel kiváló kombinációja az állóképesség és a koordináció fejlesztésének.
Ráadásul, aerob mozgás lévén intenzíven hozzájárul vonalaink megőrzéséhez is.
Így ha van egy szabad hétvégénk, semmiképp se tétovázzunk felcsatolni a korcsolyát – persze csak miután felpróbáltuk!
Ugyanis egy kényelmetlenül szűk vagy lötyögős darabban nem élmény a jégre szállni.
Korcsolyaválasztásnál két szempontot kell szem előtt tartanunk: az egyik, hogy oldalirányban jól fogja a lábunk, míg a másik, hogy előrefele
is engedjen – mert ez biztosítja azt, hogy stabil pozíciót tudjunk felvenni a jégen. A csatos korcsolyáknak bár viszonylag jó az oldaltartása,
mégis kevésbé precíz lábra illesztést tesznek lehetővé, mint fűzős párjaik – ezért érdemes lehet az utóbbiak mellett döntenünk.
Ha pedig már a korcsolyáról gondoskodtunk, akkor ne feledkezzünk meg a meleg öltözékről sem. Egy technikai kabát a jégen is jól
szolgálhat. Az élénk színű darabok pedig a jobb láthatóságot is biztosítják.
A téli sportok nélkülözhetetlen kellékeit megtalálhatja a MOM Park Helly Hansen és Hervis üzletében!

TESTHEZÁLLÓ DARABOK
A skinny farmerek és leggingsek egyértelműen a téli szezon must-have darabjai,
mivel testhezálló vonalvezetésük miatt akár egy hosszított pulóverrel vagy egy
oversized felsőrésszel is rendkívül jól mutatnak. Ráadásul, a hozzájuk illő cipő
kiválasztása sem jelenthet problémát, hiszen egy stílusos bakanccsal épp olyan
kiválóan kombinálhatók, mint egy térd fölé érő csizmával. Mi több, a szűk szabásnak
köszönhetően még egy igazán keskeny szárú lábbeli alatt is kényelmesen elférnek.
A szezonban viszont nemcsak hagyományos skinny vonalú, de prémium minőségű
alakformáló nadrágokat is találhatunk. Ezek nagy előnye, hogy az egyedülálló
szabásvonalaknak és speciális gyártási technológiáknak köszönhetően tökéletesen
illeszkednek minden testalkathoz. A push-up effekttel ellátott darabok pedig
a kerekebb és teltebb idomokról is gondoskodnak.
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A szezon must-have alakformáló nadrágjaiért keresse fel
a MOM Park új Freddy üzletét!

WIN YOUR WINTER
WONDERCAR
Teljesítse szerettei kívánságait
karácsonyra, és nyerjen egy
BMW i3-at egy hónapra,
a BMW Wallis Motor Pest
jóvoltából!
Fedezze fel ünnepi kínálatunkat,
vásároljon november 13. és december 21.
között legalább 3x5000 Ft értékben
a MOM Park bármelyik üzletében vagy
szolgáltatóegységében, töltse fel vásárlásait
igazoló AP kódokat, és legyen Öné értékes
nyereményeink egyike: hetente
1 db 30 000 Ft értékű BMW i voucher,
további 3 db BMW i8 élményvezetés és
a fődíj, egy BMW i3 egy teljes hónapra!

A kép illusztráció.

Részletek és játékszabályzat:
33
www.mompark.hu
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KIFOGÁSTALAN FOGÁSOK
Gorgonzolás rukkolasaláta, melegen füstölt kacsával – a T.G. Piccolino ajánlásával
Egy különleges eljárással készült, extravagáns saláta tökéletes előétel lehet az ünnepi
menün. Ehhez salátánk főszereplőjét, a melegen füstölt kacsát vágjuk vékony szeletekre,
és fektessük egy tányérra. Erre halmozzuk rá a málnaecetes vinaigrette-tel meglocsolt
rukkolát, amelyet végezetül szórjunk meg gorgonzolával és bogyós gyümölcsökkel.
Új-zélandi bárányborda – a Paulaner ajánlásával
Ha szeretnénk, hogy főételnek valami igazán különleges kerüljön az asztalra, a bárány jó
választás. Könnyed, izgalmas ízének köszönhetően nem igényel különösebb fűszerezést
– egy-két rozmaringág, fokhagyma, durvaszemű só és bors pont elegendő. A sült akkor
tökéletes, ha szaftos, puha és belseje még enyhén rózsaszín. Az így elkészült bordákat
kínáljuk grillezett paradicsommal és rukkolával.
Narancsos-csokis trüffeltorta – az Angelo ajánlásával
A karácsonyi menüsor nem lehet teljes desszert nélkül. És ugyan mi más emelhetné
mennyei magaslatokba az ünnepi vacsorát, ha nem egy szelet csokoládémámor? Ennek a
süteménynek az alapjához készítsünk belga csokis piskótát, amelyet sütés után locsoljunk
be Cointreau-vel. A kihűlt piskótára lapátoljunk tejszínes-mascarponés habot, majd
díszítsük kandírozott narancsszeletekkel és belgacsoki-pehellyel.
Ginger Cosmopolitan koktél – a Leroy Bistro ajánlásával
Egy karácsonyi vacsora befejeztével a koccintás sem maradhat el. A nagy klasszikus,
a cosmopolitan karácsonyi változatának elkészítéséhez a vodkát, a friss gyömbért,
egy lime levét és az áfonylevet tegyük egy shakerbe, majd adjunk hozzá jeget, és rázzuk
össze. Ezután a koktélt duplán szűrve töltsük előhűtött Y poharakba, és szervírozzuk.
34
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PALACKBA ZÁRT
FELFEDEZÉS
A borok nemcsak az ünnepi menü mellé nélkülözhetetlenek,
de ajándéknak sem utolsók. Azonban a megfelelő palack kiválasztása
nem kis kihívás, főleg, ha az, akit meglepünk vele, jártas a borok
világában. Akármire esik is a választásunk, az biztos, hogy ilyenkor
érdemes valami különlegeset leemelnünk a polcról.
Izgalmas választás lehet a Weninger Rózsa Petsovits Rosé, amely
egy szokatlan, szűretlen, derítetlen syrah rozé. Vastag, krémes,
ásványos és hosszú – teljesen más rozédimenzió, amely ahhoz,
hogy legizgalmasabb arcát mutassa, nagy poharat és időt igényel.
Szerencsére karácsony tájékán általában egyikből sincs hiány.
36
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Ugyanakkor, ha igazi meglepetést szeretnénk szerezni, nem biztos, hogy
csak a borok között érdemes kutakodnunk. Ugyanis a kézművessörforradalom eredményeképp évről évre rendkívül izgalmas főzetek látnak
napvilágot, amelyek akár még egy elkötelezett borrajongót is könnyen
levesznek a lábáról.
Az egyiptomi ihletésű Anubis sör minden bizonnyal ilyen választás. Ennek a
meglepő nedűnek az egyik különlegessége, hogy a maláta mellé mazsola,
szőlőlevél, vaddohányméz és sáfrány is került.
A másik, hogy ezután 5 hónapon keresztül érlelődött két tokaji borász
szamorodnis és egy késői szüretelésű borokhoz használt hordóiban,
hogy aztán megszülethessen ez a rendkívüli, limitált kiadású sör, na meg
„az első magyar interdiszciplináris hordóérlelési kooperáció”.
Az ünnepi időszak fényéhez illő bor- és sörkülönlegességeket keresse
a MOM Park Bortársaság üzletében!
37

A századfordulós Bécs szertelen hangulata, az új művészet,
a szecesszió friss pezsgése árad Margret Greiner könyvéből,
amely tele van a divat és a szabászat iránt érdeklődők számára máshonnan kideríthetetlen ínyencségekkel is. Több könyv
és egy nagyszerű film született már Klimt és múzsája, Emilie
Flöge romantikus történetéből, ám az egyszerű varrónőből
lett első nagy divattervezőnőt a legtöbben mégiscsak Klimt
festményeiről ismerik. Pedig a század egyik legrendkívülibb
nője művészként és üzletasszonyként is megelőzte korát.
38
38

Carol Vorderman - Scratch Játékok
Programozás gyerekeknek
Anima könyvesbolt
223 oldal, 3900 Ft

PROGRAMOZÁS
GYEREKEKNEK

Margret Greiner - Klimt múzsája
Az első divatdiktátor,
Emilie Flöge élettörténete
Anima könyvesbolt
312 oldal, 3990 Ft
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A számítógépes játékok rajongói valóra válthatják álmukat,
ugyanis a könyv minden segítséget megad, hogy izgalmas
vagy épp bolondos platform- és ügyességi játékokat hozzunk létre. Lépésről lépésre fejleszti kódolási készségeinket,
és megtanítja, hogyan remixeljük és szabjuk testre saját
játékainkat. Utána pedig indulhat a verseny és egymás rekordjainak megdöntése, hiszen az elkészült játékot megosztva barátainkat és családtagjainkat is kihívhatjuk, hogy
megmérettessék magukat.

Stephen King - AZ
Anima könyvesbolt
1184 oldal, 6990 Ft

Heten voltak. Hét kiskamasz barát, akiknek szembe kellett
szállniuk a városukat terrorizáló rémmel. A csatornákban, a lefolyókban, a kanálisban lakó Az időről időre felszínre bukkant,
és akkor útját hullák szegélyezték. Sok hulla. Egészen addig,
amíg ők heten össze nem fogtak, hogy legyőzzék Azt.
De hogyan szállhat szembe hét gyerek az egész várost megfertőző gonosszal? Stephen King hatalmas regénye vérfagyasztó
izgalmak során válaszolja meg a kérdést. És mesél még gyerekkorról és felnőttségről, pénzről és szegénységről, barátságról
és kirekesztettségről, lányról és fiúról. Szóval az életről.

Her Royal Highness
Princess Michael of Kent A koronázatlan királyné
Anima könyvesbolt
257 oldal, 3499 Ft
Őfelsége, a Kenti hercegné A szerelmes királynő után az
Anjou trilógia második részében is különlegesen izgalmas
történelmi karaktert választott regényének központi szereplőjéül. Agnes Sorel (1422-1450) a történelem első hivatalos
francia királyi kegyencnője, akinek már nem kellett diszkréten
a háttérben maradnia: kacér volt és okos, nagy befolyással bírt
a királyra, és így az udvar politikájára is. De a veszélyes intrikák és rosszindulatú pletykák kereszttüzében neki is keményen
meg kellett küzdenie szerelméért és saját boldogulásáért.
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CHRISTMAS IS HERE. SAY CHEESE!
KARÁCSONYI FOTÓZÁS ÉS CZIFFRA STREET PIANO

Regisztráljon a MOM Park weboldalán, és örökítse meg a ünnepi készülődés
minden örömteli pillanatát december 1. és 17. között
a MOM Park karácsonyi fotózásán!
A MOM Parkba idén télen sem csak az ünnepi teendők elvégzése miatt érdemes betérni, hiszen bevásárlóközpontunk a divat és gasztronómia mellett
élményeket is kínál. Ezért decemberben ismét mesés díszlet és profi fotós
várja Önt és családját, hogy az idei karácsonyi készülődés emlékét digitális
és nyomtatott fotó formájában is megőrizhessék.
40
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Sőt még a jótékonykodásra is lesz lehetőségük, mert a fotózásból
és a helyszínen megvásárolható naptárakból befolyt összeget az Autistic Art
Alapítvány és a KézenFogva Alapítvány javára ajánljuk fel.
Ha pedig hangot adna karácsonyi hangulatának, próbálja ki a Szamos
Cukrászda előtti téren található Cziffra Street Pianót, amely minden
zenebarátot vár egy kis ünnepi muzsikálásra. Ráadásul, a hangszert
december 2-án, 9-én és 16-án 19 órától a Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetségdíjasai is megszólaltatják.
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