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Życie gwiazd!

Viola Kołakowska
i Tomasz Karolak mieli
się pobrać, ale zamiast
tego się rozstali. Czy jest
szansa, że kiedykolwiek
będą razem?

Festiwal w Cannes to
święto kina i... mody.
Jessica Chastain błysnęła
znajomością trendów.

34
Brigitte i Emmanuel
Macronowie to jedna
z wielu par, w których
żona jest starsza od
męża. Poznajcie inne
takie związki.

Margaret
zdradza, kto
nauczył ją miłości
i z kim od trzech
lat tworzy udany
związek.

30
18

Po przeprowadzce do
Los Angeles Edyta
Górniak zaprzyjaźniła
Czy Karolina
się z Joanną
Krupą.
Teraz obie Szostak
mogą na
rozstanie
się
tym
zarobić.
z Polsatem?

38
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Na gorąco
10 Festiwal w Cannes

O nich jest głośno
28 Znów kryzys!

Party style
42 Królowe śniegu

10 lat „Party”
86 Obiecanki cacanki

Zobacz, kto w tym roku zadał szyku
na czerwonym dywanie.

Viola Kołakowska i Tomasz Karolak po raz
kolejny się rozstali! Kto zawinił i czy jest
szansa, że po raz kolejny do siebie wrócą?

Najgorętszy kolor tego lata? Zimna biel!
Gwiazdy już ją pokochały, czas na ciebie.

Sprawdziliśmy, które zapowiedzi
gwiazd nigdy się nie spełniły.

44 W pełnym rozkwicie

88 Jak rodzina

30 Razem na szczyt

Jeśli chcesz wyglądać modnie tego lata,
jak najczęściej noś sukienki w kwiaty.

Kilka dowodów na to, że przyjaźń
w show-biznesie jest możliwa!

12 Kinga Rusin
Jedzie z ukochanym w podróż życia!
Tylko my wiemy, dokąd się wybierają.

14 Agnieszka Sienkiewicz
Właśnie wyszła za mąż. Wesele było
skromne, w przeciwieństwie do
obrączki. A co z podróżą poślubną?

18 Małgorzata Kożuchowska
Szokuje zmianami fryzur! Wiemy
dlaczego!

20 Paulina Sykut-Jeżyna
Jak spędziła swój pierwszy Dzień Matki?

58
Słodkie, świeże
i kuszące
– najlepsze zapachy
na wakacje.

Joanna Krupa i Edyta Górniak chcą robić
razem reality show w Kalifornii.

32 Happy end?
Maryla Rodowicz ostatnio ma dużo
kłopotów, ale dzielnie stawia im czoła.

Ranking
34 Wiek się nie liczy!
Poznaj gwiazdorskie pary, w których
kobieta jest starsza od mężczyzny!

46 W falach falban
Nasze jury ocenia stylizacje gwiazd
zakochanych w kreacjach z falbanami.

48 Okiem gwiazd
Gustowne okulary przeciwsłoneczne
dodają blasku każdej stylizacji.

52 Kurs złotego
Makijaż na wielkie wyjścia powinien
lśnić odcieniami złota.

54 W pełnym słońcu

Wywiad
38 Uczę się miłości

Podpowiadamy, jak chronić skórę
przed promieniami słonecznymi.

Margaret wcale nie jest taka przebojowa,
jak się wszystkim wydaje!

Jak można eksperymentować z fryzurą,
gdy znudzi ci się grzywka?

Niezwykłe historie
80 Żegnaj, czarodzieju!
Zbigniew Wodecki w życiu kochał
rodzinę, muzykę i swoją publiczność.

56 Dłuższy temat
58 Gra zmysłów
Tropikalne kwiaty, morska bryza, owoce
i… pianki marshmallow – to nuty, które
dominują w najmodniejszych perfumach
tego sezonu.

Zawsze u nas
64 Kuchnia
70 Niezbędnik kulturalny
72 Horoskop
74 Cocktail Party
90 After Party
KUCHNIA
sm ako w
wyja tkow ych

Dodatek
kulinarny
„Kuchnia
wyjątkowych
smaków” cz. 60
stanowi
integralną część
dwutygodnika
„Party” 12/2017
(z ceną 3,90 zł).

Zupy

w 30 minut
Lekkostrawne, wegetariańskie, szybkie do przygotowania
lub… niewymagające gotowania.

KUP Z „PARTY”
TEN NUMER NASZEGO PISMA MOŻECIE
KUPIĆ TAKŻE Z KOLEJNĄ ODSŁONĄ
KSIĄŻECZKI KULINARNEJ POPULARNEGO
BLOGERA PAWŁA PŁACZKA. TEMATEM
TEGO TOMIKU SĄ ZUPY IDEALNE NA LATO.

