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Rövid hírek az udvarból
LEHET, HOGY
FELTALÁLTÁK A
KIRÁLYUNKAT GYÓGYÍTÓ
ORVOSSÁGOT?

Mr. Ockonelly a királyi
orvos lehetséges, hogy
feltalálta a
királyt
meggyógyító orvosságot!
Az orvos azt nyilatkozta,
hogy kutatóival megtalálta
a király lassan két éve tartó
furcsa és tudatlan
állapotára való gyógyírt!
Azt nyilatkozta, hogy nem
állíthatja nyilvánosság elé
az orvoság receptjét,
ameddig be nem
bizonyosodik, hogy
valóban működik a
gyógyszer.

Sajnálattal kell közölnünk,
hogy sajnos lassú hatású a
gyógymód, így a receptre
meglehetősen sokat kell
várnunk. Amint tudunk
valamit, azonnal
jelentkezünk! Addig is
további szép napot kívánunk
minden lelkes olvasónknak!
Végh Virág

Kié lesz az év eljegyzése?
A faluban több pár is várhatóan eljegyzi egymást a belátható
jövőben, a kérdés az, hogy melyik fog a legnagyobbat szólni.
A fő befutónak James Montgomery és Elizabeth Thompson
tűnnek, és nem csak azért, mert nagyon szeretik egymást.
Egyik forrásunk szerint ugyanis, bár még a lánykérés sem
történt meg, meghökkentő módon Elizabeth gyermeket vár.
Hogy elkerüljék a botrányt, várhatóan rövid időn belül
összeházasodnak.
A falu álompárja az egymásra csak nemrég rátaláló Edgar
Brice és a lelkész lány, Caroline, akik bár a vasárnapi mise
után megkérdezettek 80%-a szerint belátható időn belül
házasságot kötnek, korai még az eljegyzésüket vizionálni.
A legrizikósabb kétségkívül Alan Swift-re és Emma Baconre lenne fogadni. Bár Emmának közel fél éve udvarol Alan,
kapcsolatuk nem tűnik felhőtlennek: többen is beszámoltak
már a pár vitáiról, illetve arról, hogy a lány szülei sem
szívlelik túlzottan a közvélemény által hűtlennek tartott
kérőt. Végleges szakításukra a helyi szakértők szerint
nagyobb az esély, mint az eljegyzésükre.
Igazán romantikus William Sullivan és Mary Taylor
megismerkedésének a története. A májusi nagy viharban
Mary ugyanis nemcsak teljesen elázott, amikor a falu
határában sétált, hanem még egy helyi iszákos kutyája is
megtámadta.
G.L.
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Vajon kit vesz el Mr. Collins?
A lelkész Mr. Collins, akiről az a hír járja, hogy megörököli a
birtokot, amin a Bennet család éli mindennapjait, ellátogatott
Bennetékhez. Felmerül a kérdés, hogy mi szándéka van ezzel,
hiszen Bennetéknél két lány is eladó sorba került: Lady Jane és
húga Lady Elizabeth is. Lehetséges, hogy Mr. Collins házasági
szándékkal látogatta meg unokahúgait és családjukat? Vagy csak
egyezkedni akar? Nem tudhatjuk, de inkább az elsőre mernénk
következtetni, hiszen a nemrég megtartott bálon is táncolt Miss
Elizabeth-tel, aki egy kis idő múlva ott is hagyta őt a
táncparketten, hogy a következő táncot Mr. Bingley barátjával,
az ide látogató Mr. Darcy-val járja. Mr. Collins ezek után eltűnt
egy kis időre, aztán itt-ott felbukkant Lady Elizabeth nyomában,
de a hölgy mindig lerázta valahogy. Sőt! Az utóbbi órákban az a
hír is szárnyra kapott, hogy Mr. Collins megkérte ifjabb Miss
Bennet kezét, azonban a lány nem-mel elutasította az ajánlatot.
Pedig a Bennet családnak nem nem lenne rossz ez a házasság,
hiszen a házuk Mr. Collins úr birtokában lesz hamarosan.
Viszont ott van a másik Bennet lány, Jane! Vajon őt miért nem
környékezte meg a házasság kötés ígéretével Mr. Collins? Úgy
tűnik, hogy neki is a tudomására jutott a hír, miszerint Jane szíve
már a nemrég ide látogató Mr. Bingley-é, akivel háromszor is
táncolt a bálon. Lehetséges, hogy Bennet lány nélkül maradt Mr.
Collins?
A következő lapunkban megtudhatják! Addig is
pletykákkal teli perceket kívánunk önöknek!
Végh Virág

A sikeres leánykérés 5 trükkje
Tisztelt Uraim! Íme, 5 trükk, amivel fény derül a sikeres
leánykérés titkára:
1. Először is, kérjék meg a hölgy kezét az apjától.
2. Próbáljanak vele egyedül maradni. Ha a hölgy tiltakozik
ez ellen, az már veszett ügy.
3. Dicsérjék meg szerelmük tárgyát.
4. Mivel a hölgyek valószínűleg sejtik, mi az urak
szándéka, nem kell sokat köntörfalazni, de azért pár
szép szó hozzásegít a kedvező válaszhoz.
5. Ha visszautasítják, tettessenek érdektelenséget, ugyanis
ez sérti a hölgy büszkeségét, és elgondolkodtatja a
frigyről.
Tamási Panna

Szerkesztői levél:
Indul a bálszezon!
Felkészülni, hölgyeim és uraim, mert a mostani időszak
talán a legfontosabb az évben! Kezdődik a vadászat, és
nem csak erdei vadakra, hanem leendő társakra is. Idén
minden megtörténhet, ugyanis a környéken sok fiatal van
eladósorban. Ott vannak például Bingley-ék vagy
Benneték. Természetesen senki nem láthatja a jövőt, de
hogy mi várható velük kapcsolatban, kiderül számunkból.
Nem feledkezünk meg Mr. Collinsról és Mr. Darcyról sem,
akiknek esete bonyolultabb és érdekesebb, mint
gondolnánk.
Van is mire készülni, mivel ez a néhány hét kiválóan
alkalmas egy vagyonos házastárs szerzésére. Ne féljen
attól, hogy ezzel kihasználja a másikat, semmi kivetnivaló
nincs egy érdekházasságban! Hogy ennek mik az előnyei,
arról bővebben is írunk, ne felejtse el elolvasni az erről
szóló részt!
Ön is biztosan nagyon jól tudja, mennyire nehéz a
társaságban megfelelni, és ez a bálokra különösen igaz. Ha
hibázunk, könnyen a nemkívánatos szóbeszédek áldozatai
lehetünk. Ne csüggedjen! Cikkeinkkel azon leszünk, hogy
elkerülhesse a kudarcot, és tökéletesen megállja a helyüket
a társaság farkastörvényei közt. Hasznos tippekkel
készültünk arra az esetre is, ha már megtalálta szívük
választottját, de a hódítás még hátravan. Megtudhatja,
mire van szükség egy sikeres leánykéréshez, vagy épp egy
nemes úr szívének elnyeréséhez.
Annyit mindenesetre elárulhatok, hogy a megfelelő
megjelenés elengedhetetlen.
Sok szerencsét kíván a bálok, vadászatok megpróbáltatásaihoz:
Leskó Emma
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Elkezdődött a vadászidény -

Cupido nyila kit talál el először?
Az ősz beköszöntével a nemes urak vadászni indulnak a fácánokra,
libákra, rókákra. Ám az is tudott, hogy a hölgyek sem maradhatnak ki a
mókából. Hiszen a legfinomabb teremtéseknek is szükségük van arra,
hogy megcsillogtathassák tehetségüket. Ezért is tudatjuk örömmel, hogy
a báli szezon hivatalosan is megkezdődött. Lássuk is, kik a legesélyesebb
jelöltek!
Tagadhatatlan, hogy Mr. Charles Bingley kellemes természete nem az
egyetlen ok, amiért rajonganak érte a hölgyek. Amellett, hogy kellemes
társalkodó partner, igazán tehetséges abban, hogy lenyűgözze a
legmakacsabb édesanyákat is. De ha mindez nem lenne elég, sok
kisasszony már egyetlen pillantásától is szerelembe esik. A legfrissebb
hírek szerint nem lesz nehéz dolga, hogy megfelelő párt találjon
magának. Bőven lesz miből válogatnia, már csak az a kérdés, hogy ki
birtokolja a kulcsot Mr. Bingley szívéhez.
De ne feledkezzünk meg másik sikeres versenyzőnkről, Mr. Fitzwilliam
Darcyról sem. A visszahúzódó, de szellemes férfihez közel kerülni
igencsak nagy fejtörést okoz a versenyképes hölgyeknek. Ám a
legkreatívabb jelöltek nem adják fel a reményt. A nagyurak (vagy inkább
bőbeszédű asszonyaik) véleménye szerint igencsak ígéretes férj válhat
belőle, senki sem szól róla egy rossz szót sem. Ám ha ez még mindig nem
győzte meg, könnyen megváltoztathatom véleményét. Mit szól mondjuk
évi 10 000 fonthoz? Ha nem is a leányok, de az édesanyák minden álma.
És Ön, kedves olvasó, mit gondol, kik a további esélyesek? Súgja meg
nekünk és mi utánajárunk!
Nagy Bianka

Hova utazik az arisztokrácia jövő nyáron?
A Brit-szigettől délre, a La Manche csatornában elbűvölő szigetre
bukkanhatnak, mely tökéletes úticél a mézeshetek eltöltéséhez. A Wightsziget hosszú homokos tengerpartjaival és magas szikláival kápráztatja el
látogatóit. A szigeten töltött hétvége tökéletes módja lehet a nyári
kikapcsolódásnak. A leánykérésre készülő urak figyelmébe ajánljuk a
sziklák szépségét.
A táj szépségén kívül a sziget építészete is kiemelkedő. Meglátogathatják
például Viktória királynő kedvelt rezidenciáját is, az Osborne Házat. Ha
pedig egy romantikus sétát szeretnének tenni, a Carisbrooke vár zölden
burjánzó kertjében ezt is megtehetik.
Fontos azonban felkészülni az esős napokra, ugyanis a Wight-sziget
szépsége éppen az állandóan borongós időjárásban rejlik. Feltétlenül vigyék
magukkal esernyőjüket, és szőrmekabátjukat.
A szigetre való eljutáshoz hajóra kell szállni, így a tengeribetegségben
szenvedőknek más úticélt kell keresniük. Aki mégis úgy dönt, hogy hajóra
száll, arra életre szóló élmények várnak.

Nincs nyugalmasabb dolog, mint közelről hallgatni az
óceán morajlását. A sziget hangulata annyira
varázslatos, hogy az ember akár hónapokra is
ottragadhat, sőt manapság egyre többen választják
lakóhelyüknek ezt a helyet.
Bors Lili
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Miért ne féljünk
ÍV
érdekházasságot kötni?
Érdekházasságot kötni régen egy „hatékony befektetés” volt, többféle
szempontból is. A 21.században majd sokan nem preferálják az
érdekházasságot, mert úgy gondolják az emberek, hogy ez nem is igazi
házasság. Pedig sok előnye van, ha jobban a dolgok mögé nézünk.
Manapság még más a társadalom értékrendje, és az emberek anyagi
háttere. Az első ok, amiért az emberek általában érdekházasságot kötnek
ma egymással, az a vagyoni kérdés. Manapság mindennapos történet, ha
egy fiú az unokatestvérével köt házasságot csak azért, hogy a vagyon a
családban maradhasson. Sokan ezt egy egyszerű vagyonmegtartásnak
vélik. Az idők során egyre népszerűbb lett az érdekházasság Angliában, és
egyre többen alkalmazták. Bár a társadalom nagy része kitartott az
úgynevezett „reguláris” rendszer mellett, így is nagy népszerűségnek
kezdett örvendeni. A politika is befolyásoló és meggyőző erővel bírhat a
vállalás kérdésében, nem beszélve az angol örökösödési törvényekről.
A társadalmi ranglétra:
A következő ok, amiért érdemes érdekházasságot kötni az, hogy följebb
kerülhetünk a társadalmi ranglétrán. Pl: ha egy szegény, de szórakoztató
ember feleségül vesz egy jómódú, de unalmas nőt, akkor ezzel a
presztízsünket tudjuk növelni a társadalmi elhelyezkedésben. Egyébként a
társadalmi ranglétra már régen is jelen volt a különböző társadalmakban és
ez alapján osztották be az embereket oda ahova tartoztak. Továbbá, mivel
nő a társadalmi pozíciónk, kevesebb az esély arra,hogy megalázzák vagy
bántsák az embert. Valamint azok emberek, akiknek jó a kiállásuk,
nagyobb eséllyel hívják be őket a nagyobb jelentőségű munkahelyekre és
ezáltal meg tudják erősíteni a helyüket az életben. Magyarul megéri
megerősíteni a helyünket a társadalomban, nem igaz? Ezek a dolgok
befolyásolhatják a legjobban az embereket.
Érdekházasságból is lehet szerelem:
Szerelem nagyon ritka esetekben alakul ki az első találkozáskor. Sőt,
elképzelhető, hogy még több találkozás után sem érzünk vonzalmat a
számunkra kijelölt házastárs iránt. Még egy első látásra kevésbő csinos
külsejű hölgy, vagy kevésbé delejes úr is válhat szívünk választottjává az
idő múlásával.
Egy-egy lopott szemkontaktus, egy-egy közösen eltöltött délután, és máris
jobban megismerhetjük a másik embert. Fontos a közös pontok keresése, a
közös érdeklődési kör megtalálása. Ha együtt űzik kedvenc sportjukat,
vagy együtt olvassák kedvenc irodalmi műveiket, azzal szinte biztosan
közelebb kerülnek egymáshoz, és vonzóbbnak látják a másikat.
Az ismerkedést semmiképpen nem könnyíti meg, ha ezt a vizslató családi
tekintetek kereszttüzében teszik. Igyekezzenek kettesben maradni, még
akkor is, ha emiatt időnként kellemetlen helyzetekbe keverednek.

Ha mégsem sikerült beleszeretniük a másik félbe az
előre megtervezett esküvő napjáig, akkor se
csüggedjenek. Az évek során biztosan kialakul
majd egyfajta kötelék, még ha a házasság eredetileg
csak érdekből történt is.
Sokaknál a legnagyobb probléma nem is a szerelem
hiánya, hanem a közvélemény biztosra vehető
rosszallása. Mások véleménye nem lehet
fontosabb, mint a mi „boldogságunk” és anyagi
jólétünk. Vannak, akik csak irigyek, mivel hasonló
érdekházasságuk kevésbé volt jövedelmező.
Vannak, akik a szívükre hallgattak és most bánják,
megint mások pedig csak szeretnek másokat szidni.
Én mindössze egy-két esetről tudok, amikor
gyűlölködő emberek megdobálták, leköpték,
esetleg elüldözték a környékről az érdekházasságot
kötőket.
De az elfogadó emberek és a korábban
érdekházasságot kötők nem fognak ránk ferde
szemmel nézni. Szerencsére az érdekházasság
társadalmilag is egyre elfogadottabb, sőt, néhány
fejlettebb kultúrában szinte senkit nem érdekelnek a
házasságkötés okai. Remélhetőleg néhány
évtizeden belül egy olyan világban élhetünk majd,
ahol bárki bátran felvállalhatja, hogy csak anyagi
okokból, esetleg kényszerből van együtt a
házastársával.
Bors Lili és
György Bálint
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Dobja el a fűzőt!
Önt is zavarja a fűző? A változó divat nem igazán
kompatibilis az ön új ruhadarabjaival? A legújabb
tudásunk szerint sokkal egészségesebb a fűző nélküli élet!
A sportolás is egyszerűbbé válik majd. El tud menni egy kis
sétára vagy akár kocogni is, hogy formában tartsa magát
anélkül, hogy a fűzője miatt kellene aggódnia. Sokkal több
lehetőség várja a fűző levétele után az élet sok más
területén is. Kényelmesebbé és egyben egészségesebbé
teheti az életmódját, ha nem követi a már régi és elavult
szokásait a társadalomnak.

Longborn Edition
Egészségesen
és fitten

Psszt, hiszti?
Hogyan előzzük meg a női hysteriát?
Egyik pillanatban tiszta égbolt, másikban vihar. A női hisztéria,
avagy érzelmi cunami, hirtelen robbanása megelőzhető. Azonban
nő lévén meg kell jegyeznem, hogy férfiak, gyerekek és öregek is
képesek ugyanúgy hisztizni, csak személyenként más alakot ölt.
A nő hirtelen sipítozó hangon történő szóáradatot zúdít az
elszenvedő félre. De megelőzés lehetséges? Igen, mivel árulkodó
jelek mindig vannak.

A fitt életbe a reggeli tornát is be lehet iktatni, amelyet már
szinte minden modern életmódot vezető hölgy javasol. Az
étkezés is könnyebb lesz fűző nélkül, ugyanis nem kell
majd arra figyelni, hogy keveset együnk.
K. Fanni

Fiatal nő arcán megfigyelhető a változás. Eltűnik a mosoly, ajkait
lebiggyeszti, karjait keresztbe teszi. Ilyenkor ne támadjon rá
erőteljes kérdésekkel, maradjon higgadt!
Miss Jázmin

Miss Bingley tornagyakorlatai
Indulás a tavaszi bálokra!
Nincs báli ruhája? Se semmi kiegészítője? Gondolja,
hogy úgy ér véget a tavasz, hogy még nincs szíve
párja? És még örökös is kéne?
Induljon most! A bál csak Önre vár!
Hajzata egyenes, mint a kerti patak? A mostani
hajvasakat akár útközben is használhatja. Csodálatos
lenge ruhák segítik a bál hőét elviselni. A mostani
legkeresettebb ruha a violakék bársony ruha, egyszer
fölveszi, soha többet nem akarja majd levenni. Ha
még ennél is szebb szeretne lenni, akkor válassza meg
jól a kesztyűjét. Selyemcsipke, bársony a tapintása:
tökéletes az utolsó bálra.
Minden csak önbizalom kérdése? Ugyan dehogy! A
belső is fontos, nem csak a külső. (Ugyanúgy, mint a
hűtőszekrénynél majd egy-két évszázad múlva.)

CSAK MOST! Hosszas faggatás után végre lapunk válaszokat
kapott a csodás alakjáról híres hölgytől.
Íme:
- Reggeli előtti ágytorna: törzserősítő, karcsúsító mozdulatok
szolgálólány segítségével (családi hagyomány)
- Szalonfeltérképezés gyalogosan! Előnyök: az urak figyelmének
felkeltése és fenntartása. Lehetőleg minden visitnél a nap folyamán.
- Teáscsésze emelgetésének gyakorlása, váltott kézzel, napi 15 perc.
- Kisugárzási, karizmanövelő készségfejlesztés a tükör előtt, a
potenciális udvarlót magunk elé képzelve.
- Kora esti séta. Fontos előkészületi lépés: jóképű táraság
meggyőzése, invitáció elfogadása MINDEN ESETBEN!
Hölgyeim, ha ezeket követik, a következő szezonban állni fog a bál!
d

Miss Foxery

Kósa Szonja
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Honnan jössz rá,

hogy érdeklődik irántad egy főnemes?
A mai cikkünk témája nem más, minthogy hogyan állapítsuk meg, hogy
az a rókaképű Alfréd, aki már egy ideje átjár apánk dolgozószobájába,
vagy az a jó kiállású William, aki múltkor ránk mosolygott a bálon vajon
a férjünk lesz -e, egyáltalán udvarolnak -e.
Nos, ha egy Alfréd kaliberű főnemesről van szó, aki hosszasan
egyezkedik az Ön apjával, akkor egy kifinomult úriemberről
beszélhetünk, aki először a papával szereti intézni a dolgokat. De
vigyázzunk, mert ha csak az apa és az egyezség érdekli, és a
jövendőbelije egyáltalán nem, akkor több mint valószínű, hogy csak a
hozományuk fontos neki hölgyeim, és az apjuk esetleg a státusza miatt
elnézi vagyontalanságát.
Emellett még lehet, hogy az illető egy címeres ökör, aki megnyomorítja
majd az életüket. Ha így látják, akkor érdemes megpróbálni megrontani
a kapcsolatát az apjukkal, hátha nem kell hozzámenniük.
Na de mi van a bálokon? Kaptunk egy szál virágot, felkérnek minket
táncolni, de közben az férfi állandóan csak a szivarokról beszél és el
kéne dönteniük, hogy az illető most csak ennyire egocentrikus, vagy azt
hiszi, udvarol. Szerencséjükre ebben is tudok segíteni Önöknek. A vörös
rózsa szerelmet jelent.
Sarusi-Kiss Orsolya

Kézimunka trendek:
a legújabb minták Franciaországból
FRANCIAORSZÁGBÓL,
LEGÚJABB!
Konkurenciája akadt a hímzésnek:
A hímzést elkezdték kiszorítani,
miután hosszadalmas, és csak az
aprólékos minta néz ki elfogadhatóan.
A hímzés kedvelőinek azonban nem
érdemes elkeserednie, hisz a stólákat
díszítő elemekben is megjelent a
liliom és a kála virágminták.
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Kékvér:

Kékvér

Függetlenül attól, hogy tavaly hatalmas
ismeretségnek örvendett a
franciacsomó hímzés is, egy új
kötésfajta találta meg útját Angliába.
Gyorsan berobbant és komoly
lendülettel terjed az úgynevezett
horgolás. Szemkápráztató, letisztult, és
nem utolsó sorban, meleg poncsókat,
kendőket lehet készíteni. Ráadásul a
procedúra igen egyszerű, ezért már
jóval fiatalabb korban is meg lehet
tanítani a lányoknak.
Varga Virág

A helyes hölgyviselkedés
főúri bálban
Bál. Urak, hölgyek és gyönyörű ruhák. Finom
ételek, hűsítők és zene tánccal. Mégis ki az az
ember, aki ellen tudna állni a bál hangulatának,
avagy csábításának?
De ha szeretnél bálba járni, akkor bizony vannak
fontos szempontok, ha mondhatjuk így
Szabályok, amiket figyelembe kell venni:

1.

Járás: kihúzott hát, szép lassú járás.

2.

Ülés: vállak hátra, lábak összehúzva,
kezek az ölben.

3.

Beszéd: Csak akkor beszélünk, ha
kérdeznek és kerüljük a pletykát.

4.

Nevetés: kerüljük a hahotát!

5.

Evés: evőeszközök használata szépen,
csukott szájjal.
Szentes Panna

ÚJ

őrület tartja lázban a szigetet!

Ez az évszázad viselete!
Legyen ön is lélegzetelállító,
és fogjon vagyonos férjet
arannyal és gyöngyökkel!
A szezont immáron elárasztó
aranyozott ruha Miss Jane
Benneten ragyogott először,
melyet saját bevallása szerint a
Wintergarden varrodában
készíttetett. Az újdonság
futótűzként terjed a bálozó
hajadonok körében, és önt is
hozzá szeretnénk segíteni
ahhoz, hogy minden
gentleman tekintetét rabul
ejtse.

HOT!
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Kedves naplóm

Azonban kösse fel krinolinját,
mert nem ez az egyetlen
újdonság az idei szezonban.
A gyöngyök is új területekre
törtek be, ugyanis a ruháknál
feljebb vándoroltak, és a
korábbi, elavult viseletekkel
ellentétben a hajkorona
ékesítésére szolgálnak.
Keresse fel még ma a
Wintergarden varrodát, ahol
megteheti az első lépést a női
sors beteljesítése felé!
Miss Anne de Bourgh

Egy társalkodónő feljegyzései

Botrányos vagy elképesztő?
Az utóbbi években a derékvonal a hölgyek
körében egyre feljebb kúszott. Alig telt el 2030 év, és a derék hangsúlyozása helyett
fontosabb lett a mellek kiemelése. Ennek
következményében a fűzőket a szobalányok
kevésbé húzzák meg asszonyaink alkatán.
Ám ez még nem is lenne megbotránkoztató,
hanem ennek következtében a ruha alját is
szépen lassan feljebb emelik. Szinte
észrevétlenül látszódni kezd egyre több a nők
cipellőjéből.

Nem csalás, nem ámítás, a múlt heti bálon
Miss Lydia Bennet fehérlő bokáját tette
közszemlére. Sokan felháborítónak tartják,
hogy egy úri hölgy ilyet enged meg magának,
nem beszélve a családjára hozott szégyenről.
Mindenesetre változnak a vonalak és a
hosszak, az ég tudja, jó vagy rossz irányba.
Papp Csanád

Hogyan feleljünk meg egy főúri dáma kívánalmainak?
A minap elkísértem Miss Deveraux-t
Wi l l i a m K i n g l e y g r ó f ü n n e p i
vacsorájára, amin az özvegy Lady
Kingley is részt vett. Köztudott tény,
hogy Lady Kingley felettébb kényes
azon hölgyek modorát tekintve, akik
elnyerték fia udvarlását. Ám, kedves
olvasók, örömmel jelentem, Miss
Devereaux megfelelt a dáma
elvárásainak, így előreláthatólag
William gróf hamarosan kikerül a
szabad úriemberek sorából.

Úrnőm végig igen illedelmesen
viselkedett, csak akkor szólalt meg, ha
kérdezték. Nevetett Lady Kingley
megjegyzésein, ha az kellett, és kellően
elérzékenyült, ha arra volt szükség. A
legszebb ruháját öltötte magára, a legszebb
ékszereivel koronázva öltözékét.

Végig Kingley gróf közelében tartózkodott, de nem akaszkodott rá annyira,
hogy zavaró legyen a jelenléte. Mikor
kellemetlen csend támadt, Úrnőm
megszakította azt a dáma háztartásának
Megosztom hát Miss Devereaux titkát, dicsérésével.
hogy segítségként szolgáljon a kedves
olvasóknak a többi kényes főúri Tehát kedves olvasók, a tanácsom az, hogy
hozzák a legjobb formájukat, és ne
dámával szemben:
ijedjenek meg a kőszívű főúri dámáktól.
Tamási Panna

Nevetett a megjegyzésein,
ha az kellett,
és kellően elérzékenyült,
ha arra volt szükség.
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Vajon melyik csillagjegy illik Mr. Darcyhoz?
Mr. Darcy kissé makacs, de annál elhivatottabb és
megbízhatóbb. Személyisége arra utal, hogy a Bika
jegyében született. Reménytelen romantikusként az
ideális partnere olyan, aki tudja is értékelni e nemes
gesztusokat. Bár egy-egy heves természetű leány
könnyen megragadja bárki figyelmét, Bikáknak a
legjobb választás egy stabil, hűséges társ. A
horoszkópok szakértői szerint igazán jó párosítás lehet
egy energikus, de érzelmes ifjú hölgy. Ilyen például a
Halak jegyében született Jane Bennet kisasszony. Eme
kapcsolat egy igazán kiegyensúlyozott és boldog
házassághoz vezetne. Az észérvek ellenére Mr. Darcy
mégis húgának, Elizabethnek udvarol. Valakinek igazán kötelessége lenne
figyelmeztetni, hogy Ms. Bennet Nyilas személyisége káoszba taszíthatja
kapcsolatukat. Mindenesetre kíváncsian várjuk, mi sül ki belőle…
N.B.

Hogyan hódítsa meg a szerelmét?
Van egy kiszemeltje, de nem tudja, mit tegyen? Íme négy tipp!

1. Találkozzon vele! Derítse ki, mikor és merre jár. Találjon ki egy ürügyet,
miért van ott és töltsön vele időt. Az urak nem szokták a nőket elküldeni az
oldalukról.
2. Kényszerítse tettekre! Például dobja el a zsebkendőjét, azért, hogy
felvegye. Az úriemberek mindig lehajolnak érte, nehogy a hölgynek kelljen.
3. Tettessen ájulást! Lehetőleg mellette, hogy elkapja. Nagy esély van arra,
hogy a kiszemeltje megcsókolja önt.
4. Ha semmi se sikerül, tegye őt féltékennyé. A féltékeny férfiak bármit
megtennének a nőért, akit kiszemeltek.

HOT!
Longborn Edition
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ijedten elmenekült. Szóval minden nőnek saját felelősségre.
Cz. Tóth Csenge

A női lélek szakértője - könyvajánló
Milyen lehet, ha 20 lánnyal laksz egy
szobában, akikkel mindig, mindent
megosztasz? Ha egy olyan iskolába
jársz, ami el van szigetelve a való
világtól? Szabó Magda magyar író
világhírű, izgalmas és fordulatos
regénye, az Abigél pontosan erről
szól.
A könyv legelterjedtebb kiadását a
Móra könyvkiadó jegyzi és 396
oldalas. A külső keményborításon
belül egy megható és felemelő
történet rejlik, tökéletes időtöltés
lehet a hölgyeknek, a hosszú, unalmas
téli estéken.
A regény főhősnője Vitay Georgina,
1943 őszén 15 éves diáklány.
Édesapja, Vitay tábornok a katonai
ellenállás vezetője, így saját élete és
hozzátartozói biztonsága állandó
veszélyben forog.

8

Hogy megvédje, egyetlen lányát
egy vidéki leányiskolába íratja be.
Gina gazdag és előkelő, nagyvárosi
környezetben nőtt fel, épp ezért
nehezére esik megszoknia a
szigorú, református iskola
szabályait. Igaz, már az első
napján két odaadó, jószívű barátra
lel, a gőgös, városi lány
mélységesen lenézi őket. Azok
után viszont, hogy szökési kísérlete
kudarcot vall, elfogadja sorsát és
beilleszkedik osztálytársnői
társaságába.

Az iskolában egy legenda is terjed,
miszerint a kertben található szobor, Abigél
segít a diákoknak a bajban. Szabó Magda
kiváló stílusának hála, bepillantást
nyerhetünk Gina gondolataiba és
megtudhatjuk bánatait és örömeit is. A
regényben sok fordulat van, szerelmek,
titkok, csalódások. Az út pedig, amit
Ginával végigjárunk segít megérteni
ezeknek a fiatal, női lelkeknek érzéseit.
Szucsák Bori

