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           Välj sida med vår unika

dubbel- 
poster!
 i mitten av tidningen

Bara en vecka kvar till premiären av ”New moon”, 
 uppföljaren till dundersuccén ”Twilight”.

Sveriges största kändistidning ser det givetvis 
som en plikt att stilla fansens abstinens…

Varsågoda. En massiv specialutgåva till er.

två män 
& en bella

dags att välja sida
Ni som har läst boken, eller åtminstone sett ”New moon”-
trailern, vet förstås redan att Edward kommer att överge 
Bella och lämna landet för att skydda henne från all vampyr-
relaterad fara. Vilket ger en annan sötnos chansen att limma 
på vår hjältinna: varulvs pojken Jacob Black! Och nu vet stack-
ars Bella varken ut eller in. Vem väljer hon? Vem väljer du?

premiär 
20 nov!

redaKtion: Klick!chef: Anders Juhlin (anders.juhlin@aftonbladet.se). redaktör twilight-special: Andrev Bergström  
(andrev.bergstrom@aftonbladet.se). redigerare: Andrev Bergström, Micke Lilja.  Chef redaktör & ansvarig ut givare: Jan Helin. 
bilder: Nordisk film, AP, Stella pictures (5), Bulls (5) All over press (5),  Aftonbladet bild (1), Gustav Mårtensson.
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 KARAKTÄRERNA EDWARD  CULLEN

ED
W

A
RD

namn: Edward Cullen (föddes 
 Edward Anthony Masen).
Ålder: 108 år (i ”Twilight”), föddes 
1901, blev vampyr 1918.
styrkor: Kan läsa tankar, är omöjligt 
snygg och sjukt bra på piano. Plus: 
allmänna vampyregenskaper (extra-
stark, extrasnabb etc).
svagheter: Hans tarmflora freakar 
om han försöker äta ”vanlig mat”, 
tål inte countrymusik, lite daterad 
syn på könsrollerna.
sysselsättning: Student/vampyr.
Hemadress: Skiftande.
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 SKÅDESPELARNA ROBERT PATTINSON

den blyga fliCKidolen
Från androgyn barnmodell till mystisk flickfavorit. ”Twilight”-succén har förändrat robert pattinsons 
liv för  alltid. ”Men jag kan fortfarande inte få någon dejt”, säger den blygsamma stjärnan.

Tjejer river sina halsar 
blodiga för att få träffa 
honom. Och Robert 

Pattinson, 23, kan inte längre 
gå utanför sitt hus utan att 
jagas av skrikande fans. Men i 
stället för att glänsa i strålkas
tarljuset som ständigt riktas 
mot honom drar sig ofta den 
skygga vampyrhunken undan 
för att spela musik i sin ensam

het – eller kasta pil på bilder av 
sig själv. 

– Jag har lärt mig att inte 
stanna på samma plats i mer 
än 20 minuter. Den största 
utmaningen är att hantera folk
samlingar. Jag är en tyst, privat 
person. Det är konstigt, säger 
han till Daily Records.

Robert har dock inte alltid 
lockat tjejer till skrikfester. När 

stjärnan var yngre brukade hans 
syster klä honom i tjejkläder och 
introducera honom som Clau
dia. I samma veva provade han 
sina vingar som modell, men 
lyckades aldrig riktigt lyfta.

– Jag var väldigt lång och såg 
ut som en tjej, så till en början 
fick jag väldigt många jobb 
eftersom det var inne med den 
androgyna looken. Men sedan 

blev jag lite för manlig och fick 
inga mer jobb. Det var den mest 
misslyckade modellkarriären 
man kan tänka sig, säger Robert 
till tidningen Closer.

Elva år senare och en hunk
stämpel rikare har Robert ännu 
inte övervunnit sin osäkerhet. 
Till tidningen Sydney Morning 
herald har filmstjärnan sagt att 
fansen bara tycker om hans ka

raktär Edward och att ingen 
tjej skulle vilja ha honom som 
den han är i verkligheten. Om 
det även gäller motspelerskan 
Kristen Stewart, 19, som han 
ständigt kopplas ihop med låter 
Robert vara osagt.

– De är inte tillsammans, men 
de har definitivt något på gång, 
säger en källa till tidningen Us 
Weekly. sanna eriksson

pattinson
namn: Robert Thomas Pattinson.
Ålder: 23.
uppvuxen: London, England.
skola: Tower house school och 
Harrodian private school.
Claim to fame: Fick sitt stora 
genombrott I ”Twilight”, men 
har även spelat i bland annat 
”Harry Potter och den flam-
mande bägaren”.
Ögonfärg: Blågrå.
längd: 185 cm.
Civilstatus: Singel. Sägs ibland 
dejta Kristen Stewart.
Kuriosa: Rob är ett stort fan 
av Jack Nicholson och brukade 
försökte efterlikna både hans 
dialekt och kläder när han var 
yngre.

Ooops. I augusti 
sågs Robert mysa 
med Kristen i 
läktarmörkret på 
en Kings of Leon-
konsert i Vancou-
ver, Kanada.

Robert kan, till 
skillnad från 
Fantomen, inte 
gå på gatorna 
som en vanlig 
man. Inte om 
fansen får 
vittring.

Med Harry Potter-
kollegerna hösten 
2005. Utan skägg-
stubb!

Söt som socker.

Pattinson syns 
ofta i snygg och 
klanderfri kostym. 
Det klär honom, 
eller hur!

Kristen Stewart har, 
 eventuellt, inte exakt 
samma humor som Robert.
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 SKÅDESPELARNA ROBERT PATTINSON

BaBy
pattinsons

bilder!

Robert rodnar när han ska kommentera de här bilderna: ”Jag såg ut som ett riktigt weirdo”. det tycker inte vi!

Robert Pattinson 
föddes 13 maj 1986 
i London. Här gör 
han gräsmattan 
osäker på sin fräcka 
trehjuling.

4 år gammal — i fina favorittröjan!

Tre år gammal 
drog Rob ut i krig. 
På låtsas. Förstås.

Robert Pattinsons 
pappa försörjde sig 
på att importera 
amerikanska bilar till 
Storbritannien — så vi 
får förmoda att polis-
mannen till vänster 
inte tillhör familjen.

Robert Pattinsons första 
steg mot stjärnorna. 
Med lite hjälp av mamma 
Clare.
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 KARAKTÄRERNA BELLA  SWAN

BE
LL

A
namn: Isabella Marie Swan.
Ålder: 17 år (i ”Twilight”),  
18 (i ”New moon”).
styrkor: Intelligent, omtänksam, 
mentalt inbrottssäker (Edward kan 
inte läsa hennes tankar), envis.
svagheter: Blyg, klumpig, biter på 
naglarna, envis.
sysselsättning: Student.
Hemadress: Forks, Washington.
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 SKÅDESPELARNA KRISTEN STEWART

Hon fruKtar sina fans
I ”New Moon” tampas hon med ensamhet och ett krossat hjärta — i verkligheten är det krångligare än så.
Förutom en djungel av kärleksrykten störs hon av påstridiga fans. ”Jag är rädd”, säger Kristen stewart.

”Twilight” startade 
romansryktena. Men 
om kemin mellan Kris-

ten Stewart, 19, och Robert 
Pattinson, 23, var stark redan 
i den första filmen har paret 
samlat på sig tillräckligt med 
krut för att skapa en explosion 
till uppföljaren. Gemensamma 
familjemiddagar har varvats 
med hotellnätter och trots att 
duon fortfarande är hemlighets

fulla med huruvida de är mer än 
bara vänner gör de ingen hem
lighet av att de trivs i varandras 
sällskap. 

– När jag tittade på Robert 
var det som om jag kunde titta 
in i hans hjärta och han kunde 
göra samma sak med mig. Det 
är väldigt viktigt, sa Kristen 
strax efter att inspelningen av 
”New moon” började i somras.

Samtidigt spekuleras det 

i om Kristen fortfarande är 
tillsammans med skådespelaren 
Michael Angarano, 21, eller ej, 
och vissa källor hävdar att hen
nes hjärta även klappar för mot
spelaren Taylor Lautner, 19.

– Jag älskar Taylor. Jag skulle 
göra vad som helst för honom. 
Jag skulle döda för honom bok
stavligt talat, säger Kristen till 
Entertainment Weekly.

Förutom ett rörigt kärleksliv 

kämpar Kristen för att skapa en 
normal vardag i den galna kän
disvärld hon kastats in i. 

Precis som Robert flyr hon 
gärna undan de stora folk
massorna.

– Jag är rädd. Jag skulle 
kunna förklä mig men fansen 
skulle känna igen mig på mina 
fötter eller formen på mina ben, 
säger hon till entertainment
wise.com.

Och igenkänningsfaktorn 
lär bara öka. Förutom ”New 
moon” är Kristen aktuell i rollen 
som Joan Jett i filmen ”The 
Runaways”.

– För att ingen ska veta var 
jag har gått ut eller tillbringat 
min kväll är det enda sättet att 
hålla mig inomhus, så det ska 
jag börja med, säger hon i en 
intervju med Dennis Hopper.

sanna eriksson

steWart
namn: Kristen Jaymes 
Stewart.
Ålder: 19.
uppvuxen: Los Angeles, 
USA.
skola: Hoppade av skolan i 
sjunde klass för att slutföra 
den på distans.
Claim to fame: Fick sin 
första filmroll som åttaår-
ing. Förutom ”Twilight” har 
hon varit med i filmer som 
”Panic room” och ”Into the 
wild”.
Ögonfärg: Gröna.
längd: 165 cm.
Civilstatus: Har varit 
tillsammans med Michael 
Angarano sedan 6 år tillba-
ka. Oklart om hon nu dejtar 
Robert Pattinson.
Kuriosa: Är nära vän med 
Nikki Reed som spelar Rosa-
lie Cullen i ”New moon”.

Snyggt dressad i sällskap 
med Taylor Lautner  
i Mexiko, där de befann 
sig för att promota ”New 
moon”, eller ”Luna 
 nueva”, som den heter 
där.

Kristen på väg till en 
skivstudio i North 
Hollywood.  I väskan: en 
planka med strängar.

Det legendariska ögon-
blicket på MTV-galan 
31 maj 2009. Pattinson 
läppjar förgäves efter 
Kristen. Kanske kändis-
världens mest omtalade 
ickekyss någonsin.

Leopard-
mönstrad 
och kläd-
samt dryg.

Vågad men 
elegant i 
draperad 
kortblåsa.

Helt 
 smashing 
i en vit 
kreation.

Kristen känner sig 
fortfarande inte 
riktigt bekväm på 
röda mattan.

Kristens talang syntes tydligt 
redan i David Finchers ”Panic 
room” (2002), där hon spe-
lade Jodie Fosters dotter.

På premiär med 
Pattinson — i den 
lilla svarta.

”Jag skulle kunna 
förklä mig men fansen 
skulle känna igen mig 
på mina fötter eller 
formen på mina ben”, 
berättar Kristen.
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namn: Jacob Black.
Ålder: 15 år (i ”Twilight”), 
16 (i ”New moon”).
styrkor: Kan förvandla 
sig till  varulv, köldtålig 
(kroppstemperatur: 
cirka 42,7 grader celsius), 
 extrastark, extrasnabb, 
bra läkkött, viss telepatisk 
förmåga inom ”familjen”.
svagheter: Kort stubin.
sysselsättning: High 
school-student.
Hemadress: La Push, 
Washington.

 KARAKTÄRERNA JACOB  BLACK

Jacob
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 SKÅDESPELARNA TAYLOR LAUTNER

den nya superHunKen!
Tyngre roll i nya filmen + kärleksförhållande med USA:s hetaste sångerska! Det går bra nu, taylor lautner…

Svett, mat och övertal
ning  det var vad som 
krävdes för att Taylor 

Lautner skulle få spela Jacob 
Black i ”New moon”. Egentligen 
var den 17årige sportnörden 
för klen för att kunna axla rollen 
som varulv, men efter otaliga 
timmar på gymmet nådde han 
regissörens krav. 

– Samma dag som vi slutade 

att spela in ”Twilight” började 
jag ligga i hårdträning. Jag har 
gått upp 14 kilo till ”New moon”, 
säger Taylor till tidningen 
Interview.

Att piska kroppen är dock inget 
nytt för filmstjärnan. Förutom att 
han spelade både baseball och 
fotboll i skolan så har Taylor även 
vunnit juniorVM i kampsport.

– Men om jag får välja skulle 

jag aldrig mer behöva visa min 
överkropp på film/…/. Jag vill 
inte bara bli känd för min kropp, 
säger han till aceshowbiz.com

Förutom sina nyskulpterade 
muskler har Taylor även skapat 
många rubriker kring sitt 
kärleksliv. Precis som Robert 
Pattinson, 23, har han kopplats 
ihop med Kristen Stewart, 
19, som han är väldigt nära vän 

med. Men de senaste ryktena 
säger att han är tillsammans 
med popstjärnan Taylor Swift, 
19, som han träffade under 
inspelningarna av ”Valentine’s 
day” i somras.

– Han är en underbar kille 
och vi står varandra nära, sa 
Swift i en radiointervju nyligen.

För att röra till det ytterligare 
så är Swift dessutom bästa vän 

med Selena Gomez, 17, som 
Lautner var tillsammans med 
tidigare i år. Deras romans fick 
ett abrubt slut i somras efter att 
Taylor ska ha varit otrogen mot 
henne. Att Taylor nu dejtar Swift 
ska Selena vara helt okej med.

– Hon tycker att Taylor är en 
bra kille, men inte för henne, 
säger en källa till People.

sanna eriksson

lautner
namn: Taylor Daniel Lautner.
Ålder: 17.
längd: 179 cm.
Ögonfärg: Brun.
uppvuxen: Grand Rapids, 
USA.
skola: Valencia high school.
Claim to fame: Fick sin 
första filmroll som nioåring i 
filmen ”Shadow fury”. Ett år 
senare flyttade familjen till 
Los Angeles för att han skulle 
kunna satsa på skådespelar-
yrket och resten är, som det 
brukar heta, historia.
Kuriosa: Är med i hiphop-
gruppen ”LA hip kids”.
Civilstatus: Sägs dejta Taylor 
Swift.

I ”New moon” kliver 
Taylor Lautner fram som 
den nya superhunken.
”Jag har arbetat hårt 
för att förbereda mig. 
Edward är ingen lätt 
match”, sade Taylor på 
en presskonferens för 
filmen.

Det nya jobbet som 
 internationell hunk-
symbol innebär att man 
ibland måste vada ut i 
havet. Här poserar Taylor 
i Malibu för ett repor-
tage i ett amerikanskt 
magasin.

Förra veckans 
omslag på OK!

Obs: Den 
v-ringade 
tröjan är 
fortfarande 
het i USA.

I Cannes med 
Robert och 
Kristen.

Taylor dejtade 
 Selena Gomez.  
Det tog slut i 
somras. Rykten 
talar om ett 
smutsigt byte.

Ta-da! Ryktet om en 
romans med Taylor 
Swift brinner för fullt 
– och fick nyligen nytt 
bränsle när den här 
bilden nådde pressen.

Taylor och Kristen 
Stewart är nära 
vänner. Inget mer.

Ooooh, 
Taylors 
skolfoto!
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Jane
Tillhör, liksom sin tvillingbror 
Alec, Volturis vaktstyrka. En 
liten sadist med kort stubin.
Hemlig kraft: Kan tortera sina 
offer med  illusioner av smärta.
spelas av: Dakota Fanning, 15, 
den största och kanske mest 
begåvade barnskådisen i sin 
generation. Känd från filmer 
som ”Världarnas krig”, där 
hon spelade Tom Cruises dot-
ter, och ”Man on fire”.

 KARAKTÄRERNA FAMILJEN  VOLTURI

Marcus
Ledargestalt i familjen Volturi.
Hemlig kraft: Kan känna alla känslo-
mässiga band mellan personer. 
spelas av: Christopher Heyerdahl.

Aro
Ledargestalt i familjen Volturi.
Hemlig kraft: Kan läsa alla 
tankar du någonsin haft så 
fort han fått fysisk kontakt.
spelas av: Michael Sheen, 40.

Caius
Ledargestalt i familjen Volturi.
Hemlig kraft: Ingen.
spelas av: Jamie Campbell 
Bower, 21.

Alec
Tillhör Volturis vaktstyrka.
Hemlig kraft: Kan blockera 
andras sinnen.
spelas av: Cameron Bright, 17.

möt de mäktigaste vampyrerna
I ”New moon” kommer ni att möta den mäktiga Volturiklanen som bor i italienska staden Volterra. Bland andra vampyrer betraktas 
de närmast som kungligheter och är för vampyrsläkten vad Vatikanen är för Katolska kyrkan — den mäktiga kraftens högborg. De 
har levt i mer än 3 000 år och ser sig själva som poliser med uppgiften att se till att vampyrernas existens hålls hemlig för männis
korna. De skickar ofta ut andra på uppdrag utanför Volterra för att hindra överentusiastiska vampyrsällskap och avfällingar från att 
förråda sin art. Volturi vaktas av ett flertal mäktiga vampyrer som har rekryterats på grundval av sina styrkor och färdigheter. 

Ljuvliga 
barnstjärnan 
Dakota Fanning 
är inget barn 
längre.
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 BAKOM KULISSERNA NEW MOON

Här spelas neW moon in!
I en nyckelscen förenas Kristen 
och Robert i en het kyss på 
torget i Volterra. Men scenen 
spelades i själva verket in på tor-
get i Montepulciano, vars miljö 
passade bättre för filmen.

Någonstans i den här samlingen av 
kåpförsedda statister befinner sig 
den lyckliga Klickläsaren Jennilie 
Isaksson som vann en tävling och 
fick vara med i filmen.

Taylor och Kristen får 
instruktioner inför 
tagning.

Regissören Chris 
Weitz pekar med 
hela handen. Kristen 
lyssnar noggrant.

Hela teamet 
samlade runt 
soffan — där 
nästa scen ska 
skjutas.

Kristen och 
Ashley Greene 
tar ett steg i 
taget.

Kristen och 
Pattinson leker 
tafatt i skogen.

Ashley Greene och 
Charlie Bewley testar 
sig fram till ett tro-
värdigt strupgrepp.

Hur menar du? Peter 
Facinelli diskuterar 
med regissören 
(utanför bild).

Pattinson 
visar torson!
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 EXTRA FANTASTISKA FAKTA

visste du att ...

en annan 
 edWard
Stephenie  Meyers 
förstaval för rollen 
som Edward var den 
brittiske skådespela
ren Henry Cavill, 26, 
känd från tvserien 
”The Tudors”. Men när 
produktionen äntligen 
fick klartecken hade 
Cavill blivit för gam
mal (25) för att passa 
i rollen som 17åring.

fusKtofflor
I scenen där de elaka 
vampyrerna dyker 
upp för första gången 
i ”Twilight” bär Cam 
Gigandet (James), 
Rachelle Lefevre 
(Victoria) och Edi 
Gathegi (Laurent) 
egentligen små tofflor 
med ditmålade föt
ter på.

regissÖren 
slog reKord
Filmen ”Twilight” 
drog in 69,6 miljoner 
dollar under sin första 
helg på biograferna. 
Det är världsrekord 
för en film med 
kvinnlig regissör. Det 
är även rekord för en 
film med en kvinna i 
huvudrollen.

postbomben!
Klick!redaktionen 
bokstavligen drun
knade i brev när 
deadlinen för vår 
stora ”Twilight”
novelltävling närmade 
sig. Förutom den ge
nerösa mängden mejl 
damp det ned i snitt 
10 noveller i fysisk 
form per dag, vilket 
var mycket glädjande 
för oss som trodde 
att den analoga post
gången var död.

febriga 
stämband
Svenska electround
ret Lykke Li medver
kar på soundtracket 
till ”New moon”. 
Hennes drömlika låt 
”Possibility”, som 
spelas i en av de 
absolut känsligaste 
scenerna i nya filmen, 
skrev hon sittandes 
vid sitt piano hemma 
i Sverige efter att 
hon i flera dygn legat 
däckad i hög feber.

Kravet: snyggast i världen!
När Stephenie Meyer och de andra rollbesättarna le
tade efter rätt ”Edward” hade de skrivit en hård krav
lista. Den såg ut så här: 1) Blek hy. 2) Ser ut som om 
han är 17 år. 3) Fantastisk skådespelare. 4) Fantastisk 
kemi med Kristen. 5) Den snyggaste killen i världen. 

sf-sajten 
KrasCHade
När biljetterna till 
”New moon” släpp
tes i Sverige den 4 
november var trycket 
så monstruöst att 
SF:s biosajt kol
lapsade. Bara veckor 
tidigare hade samma 
scenario utspelat sig 
i Tyskland. På några 
dagar köpte de tyska 
”Twilight”fansen 
150 000 biobiljetter.

pattinson
i dina byxor
För att mildra din 
enorma törst efter 
”Twilight” finns det 
givetvis en hel arsenal 
av mer eller mindre 
inofficiell merchan
dise i omlopp. Har du 
redan ”Rob” i praktisk 
dockform kanske du 
i stället ska satsa 
på ett självlysande 
självhjälpsredskap för 
fantasieggande mys
stunder? Eller varför 
inte uppdatera dig på 
ett gäng underkläder 
prydda med din favo
ritkaraktär?

”Twilight”-regissören 
Catherine Hardwicke.

Henry Cavill.

så tävlar du!
Lös de här tre frågorna 
och mejla dina svar till 
newmoon@aftonbladet.se 
senast den 16:e november. 
Glöm inte att skriva med 
fullständigt namn och 
postadress i ditt mail.
vilket stjärntecken är robert 
pattinson?
1) Oxe.
X) Jungfru.
2) Kräfta.

edward var döende när Carlisle 
Cullen räddade honom med ett
vampyrbett 1918. men vilken 
sjukdom var det som hotade 
att ta edwards liv?
1) Spetälska.
X) Svininfluensan.
2) Spanska sjukan.

vilket djur har familjen Cullen 
på sin sköld?
1) Ett lejon.
X) En torsk.
2) En pelikan.

vinn biljetter till 
 smygpremiären!

I samarbete med SF Bio anordnar Nordisk 
Film en kväll (19 nov) med The Twilight 
Saga för fansen som får chansen att ta 
del av detta storslagna universum och se 
den nya filmen tHe tWiligHt saga: neW 
moon först av alla!

och nu kan du vinna biljetter till  
the twilight saga-kvällen i stockholm 
+ inträde till förfesten som  arrangeras i 
samarbete med Life In the City på Volvo 
Showroom i Kungsträdgården. Med start 
klockan 19.00 bjuder vi på mat, dryck och 
underhållning.

Starttider:
19.00 förfest i Kungsträdgården.
21.15 twilight.
23.30 the twilight saga: new moon.

(Resa och uppehälle ingår ej i vinsten)

1:a—2:a pris: Biljett till  
The Twilight Saga-kvällen  
+ förfest i Kungsträdgården.

3:e—13:e pris: New moon-
soundtracket (CD) + den 
makalösa boken Twilight – 
Bakom kulisserna.

13:e—33:e pris: Biobiljett 
som gäller för två personer 
till The  Twilight Saga: New 
Moon.

En fantastisk bok!



30  31

SNO STILEN fråN BELLA & EDWArD

så lägger du bellas 
make-up helt själv

så kopierar du 
edwards busiga hår

Bortse från trender och klä dig ledigt i stället.
Bekväma skor är det som gäller!
Utsläppt, lite vågigt hår och sparsmakad makeup.

Blek hy är ett måste, undvik solen!
Klä dig i dova färger som grått, svart och mörkblått.
Håret ska vara rufsigt — med volym!

”Twilight”-Bellas look är mer välsminkad 
än man kan tro. De viktigaste stegen i en 
naturlig makeup är hudvård. Peela huden 

regelbundet och skäm bort den med ett serum utöver 
din dagliga fuktighetskräm ett par gånger i veckan. 

Använd en flytande ljusreflekterare runt ögonen för 
att neutralisera mörka ringar. 

Applicera sedan ett mineralpuder över hela 
ansiktet i samma nyans som din egen hudton. Ett 
mineralpuder ger hyn fin lyster och en jämn hudton. 
Markera ögonen med en matt mörkbrun ögonskugga 
vid fransraden och tona försiktigt utåt, på det övre 
och undre ögonlocket. 

Applicera en gräddvit matt ögonskugga från glo-
blinjen och upp till ögonbrynet. Markera kindbenen 
med en nougatbrun matt rouge och svep även med 
rougeborsten över det övre ögonlocket. Brynen fylls 
i med en ögonbrynsskugga och formas sedan med 
ett vax. Till läpparna använder du ett matt läppstift 
i samma färg som de egna läpparna men en nyans 
mörkare. Avsluta allting med en mörkbrun mascara, 
svart kan tendera att bli för sminkat i en naturlig 
look.  

Tips för en naturlig makeup: Undvik makeup som 
glittrar. Använd antingen varma eller kalla färger i ma-
keupen, det ger ett harmoniskt och naturligt resultat.

greta sjöbom
pr-ansvarig Make up store

Rätt klippning är a och o. Det gäller att man 
klipper ut det med rätt tekniker för att få 
den slarviga looken. Och för att volymen 

ska hålla under dagen. Beroende på hårkvalitet kan 
håret behöva fönas. Ta hjälp av dina fingrar medan 
du blåser håret. Därefter rekommenderas någon form 
av spraygele eller beachspray för att få till en textur 
i håret. När det är torrt rekommenderar jag ganska 
torra finishprodukter så att det inte blir fett eller 
tyngs ner.

Avsluta med spray och glöm inte att krama, tvinna 
och gnugga i håret när du är klar, och några gånger 
under dagen. 

Corinne Henriksson
grundare av salongen Corinne & friends

299 kr
Zara

535 kr
BDG/Urban 
outfitters

499 kr
Gina tricot

599 kr
H&M

365 kr
Asos

T-shirt

350 kr
Junk food
/Urban 
outfitters

98 kr
H&M

550 kr
East-Pak/ 
Urban 
outfitters

1 299 kr 
Kappahl

995 kr 
Acne2 700 kr

Full circle/
Urban outfitter

1 500 kr
Acne 

49:50 kr
H&M 

399 kr
Zara 

499 kr
JC

Cirka 1 326 kr
Ray-Ban/Asos

799 kr
Zara

Av Klicks stylist: linn gustafsson Foto: stefan mattsson

Tröja

149 kr
Gina 
tricot

bella edward
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