
HYLLTUR AF 
HOLLYWOOD-
STJÖRNUM!

Christian Louboutin er einn heitasti skóhönnuðurinn:
Þeir eru fáir jafn-
vinsælir og franski 
skósnillingurinn 
Christian Louboutin. 
Aðalsmerki hans 
eru sjúklega flottir 
hælaskór með rauð-
lökkuðum sóla sem 
aðalskvísurnar kjósa 
gjarnan að tipla á á 
rauða dreglinum.
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TÖFF TVENNA:
Gossip Girl-skvísan Leighton 

Meester er ein þeirra sem halda 
mikilli tryggð við skófatnað 

þennan. Á Teen Choice Awards 
mætti hún í snjóhvítum kvikindum 
með dúskum og í september kíkti 
hún á tískusýningu í New York í 
geðbiluðum reimuðum skóm með 
olíubrákarfíling sem smellpössuðu 

við  Versus-kjólinn hennar. 

FULLKOMIN 
FEGURÐ:

Gæðaleikkonan Hilary 
Swank var glæsileg á 
galakvöldi í Hollywood 
á dögunum þar sem 

hún sveif um í fögrum 
Marchesa-kjól og 

svörtum og yndislegum 
Louboutin-hælum. 

MEISTARINN 
SJÁLFUR:

Christian Louboutin 
var valinn maður árs-

ins af tímaritinu 
Footwear News. Hér 

áritar hann nýjustu sól-
ana sína í Barneys í 

New York

EGGJANDI:
Leikkonan 

Jessica Alba var 
svöl í svörtum 

Pigalili-hælum frá 
Louboutin á árlegri 

verðlaunahátíð 
Footwear News á 

dögunum. 



�

Christian Louboutin er einn heitasti skóhönnuðurinn:

SMELLPASSAR:
Söngkonan Nicki Minaj 

kaus vera í marg-
litu Amber-kristalhæl-

unum frá Louboutin við 
Manish Arora-kjólinn 

sinn á American Music 
Awards á dögunum. 
Það smellpassar. 

LJÓSIR OG 
LEKKERIR:

Sveitasöngkonan 
Taylor Swift mætti 
til leiks í ljósum og 
lekkerum Madame 
Butterfly-hælum á 

frumsýningu Easy A.

MEÐ 
PUTTANN Á 
PÚLSINUM:
Tískutöffarinn 
Blake Lively er 
mikill aðdáandi 

Christian Louboutin. 
Hún mætti á verð-

launahátíð skóhönn-
uða í New York í lok 
nóvember þar sem 

hún hyllti meistarann 
í Prabal Gurung-kjól 
og að sjálfsögðu í 

skóm frá Louboutin.

SILFURSTJARNA:
Black Eyed Peas-söng-

konan Fergie fagnaði ára-
mótunum í LAX-klúbbnum 
í Las Vegas þar sem hún 
skein skært í silfurkjól 
frá Jenny Packham og 
Louboutin-hælum í stíl. 

STAR TREK-
STÍLLINN:

Raunveruleikaþáttastj
arnan Kristin Cavallari 
kaus þessa beisuðu og 
bleiku hælaskó þegar 

hún kíkti á frumsýningu 
Star Trek í fyrra. 

GLITRANDI:
Ofurfyrirsætan Heidi 

Klum var mögnuð í marg-
litum Maralena-hælum 
frá Louboutin á góð-

gerðasamkomu á vegum 
Worldwide Orphans 

Foundation.
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BLÁAR 
BOMSUR:
Trendsetterinn 

Rihanna er töff í 
hinum svokölluðu 
Ni Toi Ni Moi 1�0 
ökklastígvélum. 

Svona kvikindi kosta 
tæpar 150.000 

krónur en Rihönnu 
finnst það þess virði. 

MÖGNUÐ 
MILA: 

Leikkonan Mila 
Kunis var fögur að 
vanda á frumsýn-

ingu myndar sinnar 
Black Swan í New 
York. Mila mölvaði 
upp rauða dregilinn 
í ljósum Elie Saab-
kjól og ægifögrum 

Maggie Chain-hælum 
frá meistaranum. 

EINLÆGUR 
AÐDÁANDI:

Óskarsverðlaunaleikkonan 
Renée Zellweger er einlægur 
aðdáandi Christian Louboutin 
og á fullan skáp af skófatn-
aði frá kappanum. Hér býður 
hún upp á glitrandi hæla við 
bleika Carolina Herrera-kjól-

inn sinn.

FÍN Á 
FORSÝNINGU:

Leikkonan Kate 
Bosworth var sæt 
og fín í kvenlegum 
Erdem-kjól þegar 
hún kíkti á forsýn-

ingu nýjustu myndar 
sinnar, The Warrior´s 
Way, í Los Angeles. 

Hún klikkaði að 
sjálfsögðu ekki á 

Louboutin-hælunum. 

RÚSKINNSSÆLA:
Sönkonan Katy Perry 

er litaglöð gyðja og var 
sjúkleg í ljósbláum Bibi-

hælum frá Christian 
Louboutin á tískusýningu 
Victoria’s Secret Fashion 

í nóvember. 


