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Mandulaolaj a több millióra biztosított 
bársonyos kéz titka

Felfedte titkát a hirdetések-
ből ismert gyönyörű és 
ötmillió fontra biztosított 

bársonyos kezek birtokosa: a 
modell elárulta, a mandulaolaj-
nak köszönhetően ilyen szépek 
kezei. Gemma Howorth kezeiért 
Amerikától Ausztráliáig rajon-
ganak, bőre mindig bársonyos 
és makulátlan, ujjai hosszúak, 
körmei is irigylésre méltók – 
írta internetes kiadásában a The 
Daily Mail című brit napilap 
(www.telegraph.co.uk). A modell rendszere-
sen kölcsönzi kezét fotókampányoknál Kate 
Mossnak vagy éppen Lily Cole-nak.

A fiatal nőnek olyannyira 
fontosak kezei, hogy ötmil-
lió fontra biztosította őket a 
Lloyds társaságnál. Gemma 
Howorth egy-egy szerződéssel 
akár 2500 fontot is kereshet. 
A modell eddig 250 tévérek-
lámhoz és számtalan címlap-
hoz kölcsönözte kezét, amelyet 
napozáskor kesztyűbe bújtat. 
Ápolásukhoz mandulaolajat 
hasz nál, még a hűtő vagy táská-
ja kinyitásakor is nagyon óva-

tosnak kell lennie, a kezeire leselkedő „veszé-
lyek” miatt. Nem mosogat, ez a munka 45 
éves férjére hárul...
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Borult, párás idő várható ködfoltokkal. Számot-
tevő csapadék nem lesz, de zúzmaraképződés,  ónos 
szitálás, szemcsés havazás néhol előfordulhat.
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Nő vagyok, értelemszerűen szeretem ma-
gam és másokat meglepni új ruhadarabokkal 
és különböző csecsebecsékkel. A téli ünnepek-
hez közeledve mégis fanyar arckifejezéssel fi-
gyelem a társadalom óriásira duzzadt vásár-
lási lázát. Szomorú, de ennek az időszaknak 
a legnagyobb győztese nem az emberiség, ha-
nem a kereskedők. A termelés iszonyú iram-
ban löki piacra az új termékeket, a fogyasztók 
pedig óriási sebességgel kapkodnak az aján-
déknak szánt árucikkek után. 

A nagyobb cégek eldönthetik, hogy mit 
vásároljanak az emberek. Megvan a hatal-
muk hozzá, és élnek is vele. Minden áruház-
láncban vannak árleszállítások, ahol adott 
termékeket 20-40 százalékkal vagy akár 
nagyobb megtakarítással vehetnek meg a 
vásárlók. Ekkor a vásárló nemcsak, hogy in-
kább ezt a terméket választja a konkurens 

márkák közül, hanem olyan is van, aki ere-
detileg nem tervezte ilyen termék beszerzé-
sét, viszont látva a pazar lehetőséget, megve-
szi azt. Vagy ha nem is, van, ott matat ben-
ne a kisördög, hogy talán mégis jó lett volna 
megvenni, főleg ha idővel szüksége is lehet a 
termékre. Észrevették, hogy a reklámdöm-
ping bekebelezi és elfelejteti velünk a családi 
ünnepek lényegét? Megkockáztatom annak 
a lehetőségét, hogy sokan talán már nem is 
tudnának harmonikusan, önfeledten örülni 
az ünnepekre kapott szabadnapoknak, ha a 
Mikulás puttonyában és a karácsonyfa alatt 
nem lennének ott a szép színes dobozokba, 
ajándéktasakokba rejtett, meglepetésnek 
szánt ajándékok. Mi magunk tettük érték-
telen jelentésű szavakká a szeretetet, az egy-
másra figyelést, amely az emberiség motorja 
volt és kellene legyen ma is. 

Ünnepelünk, de hogyan?
           villanás n Pál Bíborka
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