
Signalee trends en hotspots
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Harembroek

De harembroek komt oorspronkelijk uit liet

Midden-Oosten. De broek valt wijder aan de

bovenkant en aanstuitend aan de onderkant.

Hierdoor heb je een vrouwelijke pasvorm, maar

ook het comfort van een wijder mode[. Het

kruis van de harembroek valt iets lager dan dat

van een norma[e broek, wat 'm ideaal maakt

wanneer je bijvoorbeeld zittend werk doet. De

harembroek is op verschillende verkooppunten

te verkijgen in diverse stijlen en prints.

Amor Collection
Amor collection maakt sjaals met een verhaal.

Etk stuk is met de hand gemaakt in lndia. Niet

zoals we uit de gruwelverhaten horen op het

nieuws, maar op duurzame wijze en onder goede

omstandigheden. Armor combineert verfijnd

handwerk met natuurlijke materialen en unieke,

stoere designs. Perfect passend bij de ze[fuerze-

kerde vrouw die precies weet hoe ze haar look

moet afmaken.
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Co*boysbag handtas

Deze stoere Cowboysbag handtas is

gemaakt van soepel, zwart leer en is ver-

rassend ruim! De tas heeft aan de voorzijde

een vlak met geschubd [eer, wat zorgt voor

een originele, supertrendy [ook! De tas

heeft twee stevige hengsels, een lang af-

neembaar en versteIbaar schouderhengseI

en een praktische ritssluiting. De binnen-

zijde is voorzien van twee steekvakken en

een ritsvak. .: ,, ,ri . 1

Sca rpio Chelsea-[aarsjes

Waar je ook bent of toopt, je komt overal wel

de modieuze Chelsea-laarsjes tegen. Ze zijn te

herkennen aan de elastische band aan de zijkan-

ten van de enkeltaars. Deze Chelsea-laarsjes van

Scarpio hebben een slangen-stempetdruk bij de

hiel en ritssluiting achter. ' i,].,:,.i i..,:!i:'ri1(i:r rl

Over de schreef
's Avonds even ontspannen na een dag werken met

deze thritler van Karen Rose. Rechercheur Stevie Maz-

zetti verloor een aantal jaar geleden haar man en zoon-

tje bij een roofoverval. Wanneer een oud-collega van

Stevie zich ontwikkelt tot een psychopaat en haar [even

en dat van haar dochtertje bedreigt, duikt priv6detec-

tive Clay Maynard weer op in haar [even. Hij is de man

die haar meermaals de liefde heeft verklaard, maar die

ze tot nu toe steeds heeft afgewezen. Clay zet a[[es op

alles om Stevie en haar dochtertje te beschermen en

daarmee haar hart te winnen. Daarvoor moet hij wel

zorgen dat hij uit handen btijft van een moordenaar die

niets te vertiezen heeft..
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