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SKULDERTASKE. Skind. 
NU 1.519,-

SKULDERTASKE. Skind. Sort/sølv, brun/guld, 
multi, sort. NU 999,-

HÅNDTASKE. 
Metallic grå, blå, sort. NU 199,-

TM

199,-
NU

SPAR 100,-

999,-
NU

SPAR 200,-

20%
På alt Aries Travel

Spar
TM

RYGSÆK. 
Canvas. Navy, bordeaux. 499,-

TROLLEY AIR. Viste model fås i 3 størrelser
og 4 farver. NU FRA 399,-  spar fra 100,-

799,-
SPAR 200,-

299,-
NU

NU

SPAR 50,-

20%
Spar

På alt  THE BRIDGE
- til hende og ham

NU 549,-
1 PAR 349,-

2 PAR

-20%
T.o.m. 16.12.12

på alt

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder 
t.o.m. den 23.12. 2012, dog gælder DKNY tilbuddet kun t.o.m. den 
16.12. 2012. Julegaver byttes t.o.m. den 07.01. 2013.

HÅNDTASKE. Skind. Crocopræg.
Navy, brun, sort. 799,-

PUNG. Skind. Crocopræg. Navy, brun, sort. 299,-
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APROPOS  Velkommen

kLASSiSk MOdeRne JUL

Skønne gaveæsker, 
syndig chokolade

og 12 fantastiske duft e, 
du ikke kan sige nej til 

gode gaver til 
under 500 kroner

     

sådan shopper 
du julens mest 

sexede indpakning 
 (der klæder hendes fi gur!)

 gøR julen 
helT 

UiMOdStÅeLig

    LingeRi-     
guide  

 inSPiRAtiOn

Ole Henriksen,  
Christian Bitz & 

Annette Heick   
“SÅdAn HOLdeR 

Vi JUL” 

274
     gAVefUnd, deR          

 gøR JULen     
   glædelig 
   & kLÆdeLig      

gigAnTiSK  
      gAVeRegn
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Apropos tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
Artikler i Apropos må citeres, når det sker med tyde-
lig angivelse af  Apropos som kilde samt angivelse af  
måned og år på det nummer af  Apropos, der citeres 

fra. Tillige skal citat-reglerne overholdes.

julen eR en gAve …  
                                 KæRe læSeR 

er du typen, der laver udføRlige ønSKeliSTeR til jul – i juli?! 
genbruger du gerne ønskerne fra sidste år (sokker og underbukser), eller 

foretrækker du at give venner og familie ”cARTe blAnche”, fordi du helst 
vil overraskes eller måske bare er helt ”blank”?  

Uanset hvilken ”gavetype” du er, kan du sikkert TRænge Til lidT ny 
inSPiRATiOn – og en tur i Lyngby storcenter, hvor juleSTemningen 

har spredt sig, og buTiKKeRne bugneR Af gAveideeR Til hAm Og 
hende, Til STORe Og Små … ja, til hele familien.

Det her nummer af APROPOS står da også i gavernes tegn, og vi har derfor 
håndplukket nogle af de lækreste sager lige til at pakke ind og lægge under 

træet. Lad dig blandt andet friste af delikate blonder, forførende dufte og 
funklende og fine uRe Og SmyKKeR. eller forkæl ungerne med sjove 

sager, der bringer glæde og glade dage langt ind i det nye år. 
glæden bliver endnu STøRRe, når du også tænker på alle de børn og 

familier, der ikke har midlerne til at fejre jul. bliv på de næste par sider inspi-
reret til, hvordan du kan være med til at gøre en forskel. 

Én ting er sikkert hvert år – det er dejligt at give og have hjertet på rette 
sted. Men giv også dig selv en velfortjent timeout i den travle juletid. På side 
54 kan du møde tre inspirerende danskere; chRiSTiAn biTz, AnneTTe 

heicK og Ole henRiKSen, der deler ud af gOde juleRåd, og minder 
dig om, at KæRlige STundeR og KvAliTeTSTid med dem, du holder 

allermest af, er den STøRSTe gAve af dem alle.    

rigtig glædelig jul,
Redaktionen

Fra venstre: cathrine Park, cecilie Martensen, christina Heick, Karina Marcuslund, 

forside: foto diTTe cAPiOn
Styling cAThRine PARK
hår- og makeup henRiK STeen for Lancôme
model vAneSSA / unique 

øreringe 40 kr. fra H&M
Kjole fAuST cOuTuRe 2.799 kr. 
fra BUCH COPenHAgen
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