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Heitustu konur heims fá innblástur á tískusýningum:
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SATÍNSPRENGJA:
Leikkonan Renée Zellweger 
er nánast alltaf í flíkum eftir 
uppáhaldshönnuðinn sinn, 
Carolinu Herrera, á rauða 
dreglinum. Á CNN Hero-
verðlaunahátíðinni var hún í 
bleikum satínkjól sem er ansi 
erfitt að púlla. Á tískupöll-
unum var sniðið á kjólnum 
aðeins víðara og greinilegt að 
Renée hefur viljað sýna lín-
urnar.

HEIT Í HÚÐLIT:
Það tóku allir andköf þegar 
Gossip Girl-pæjan Blake Lively 
mætti í húðlituðum Versace-kjól 
í skartgripapartíi Beyonce. Hún 
var svo fáránlega flott í þessum 
kjól og ekki er fyrirsætan síðri 
sem sýndi kjólinn fyrst.

DÖLL 
DAKOTA:
Ungstirnið 
Dakota 
Fanning var 
ekkert spes í 
þessum ljósa 
Valentino-kjól 
á BAFTA-verð-
launahátíð-
inni. Ég er ekki 
frá því að fyr-
irsætan hafi 
sómað sér 
betur í honum.

ÁST OG HATUR:
Það voru ekki allir á sama máli 
um Valentino-kjólinn sem Anne 
Hathaway klæddist á frumsýningu 
myndar sinnar Love and other drugs. 
Sumir elskuðu hann, sumir hötuðu 
hann. Það er spurning hvort módelið 
beri hann betur?

MÓDELKEPPNI:
Ofurfyrirsætan Natalia 
Vodianova var svo 
dásamleg í þessum 
gyllta Balmain-síð-
kjól þegar kona ársins 
var krýnd af tímaritinu 
Harpaar’s Bazaar. Þetta 
er sannkölluð keppni 
módelanna því stúlkan 
sem sýndi kjólinn á 
tískupöllunum í París er 
líka afar glæsileg.

EKKI NÓGU FLOTTUR?
Leikkonan unaðslega, Jennifer 
Aniston, valdi þennan Lanvin-kjól 
til að ganga eftir rauða dreglinum 
á frumsýningu myndarinnar The 
Switch. Mörgum fannst þessi kjóll 
ekki hæfa fegurð Jennifer en fyr-
irsætan sem klæddist honum upp-
runalega er mjög langt frá því að 
vera lík leikkonunni.

SEIÐANDI Í SILFURLITUÐU:
Nicole Richie var ansi nálægt fullkomnun í þessum silfurlitaða Marc 
Jacobs-kjól en fyrirsætan líka. Þetta er hörð keppni.

FETA Í FÓTSPOR 
FYRIRSÆTA!

BEISUÐ MEÐ BLING:
Barbadosbjútíið Rihanna var í 
þessum Christian Dior-míníkjól á 
Kid’s Choice-verðlaunahátíðinni og 
poppaði hann upp með blingi og til-
heyrandi eins og henni einni er lagið. 
Lúkkið á tískusýningunni var aðeins 
hefðbundnara en hvort er flottara?
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