
Тя е млада, красива, талантлива...

готините неща и тези, 
които да пропуснем

FASHION
модните тенденции 
тази есен
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Всяко лято ни дава възможност да си вземем глътка въздух и да се полюбува-
ме на така чаканите почивни дни, в които всичко сякаш се случва на забавен 
каданс. Надяваме се, че сте се заредили със сили и енергия, защото есента 
вече чука на вратата и е време да се върнем към забързания ритъм на града.

В този брой на Follow Me сме ви подготвили свежи идеи, които да ви вдъхно-
вят за предстоящия сезон. Няма да пропуснем да ви представим горещите 
модни тенденции, които да включите в гардероба си. Ако си търсите причина 
за разточителен шопинг тур, то със сигурност ще я намерите на следващите 
страници.
Ще надникнем и в личния свят на тийн сензацията Тита, която сподели пред 
Follow Me нещичко за себе си. Тя определено попада в категория Cool. Какво 
е готино и какво не чак толкова са въпроси, чиито отговори също се крият в 
този брой.

Вълнувате ли се вече? Няма да ви бавим и ще ви пожелаем приятно четене!

Чакаме ви  в Mall Rousse - къде другаде!

ОТНОВО Е 
СЕПТЕМВРИ!

www.mallrousse.bg
Главен редактор: Петя Владимирова
Фотограф: Даниел Тонев Илиев
Стайлинг: Диляна Косатева
Дизайн и предпечат: Диляна Косатева и Даниел Тонев Илиев
Отдел реклама: events@mallrousse.bg
Издава: Рекламна агенция Viva Vision по препоръка на Mall Rousse  

Никаква част от това списание не може да бъде копирана,препечатвана и използвана 
без изричното разрешение на издателя. Изданието се разпространява безплатно. 
Списанието не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в него реклами.
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 Тази година завърши гимназия. Кой е най-ценният урок, който научи в 
училище?
Да защитаваш себе си и позицията си. По този начин показваш, че си силен 
човек.

 Книгата, която ме впечатли
Петър Дънов “За силата на мисълта”

 Мисъл, която винаги си повтавям (любим цитат)
Няма невъзможни неща

 В училище научих…
Че каквото си посадиш, това ще пожънеш

 Липсват ми часовете по….
Български език и литература

 Любимото ми място
Всяко мое любимо място, което ми се е запечатало ме е впечатлило с раз-
лична красота. Нямам любимо

 Не излизам без…
Телефона си
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Тя е млада, красива, талантлива,  а всичко, с което се захване, се превръща в 
истинска сензация. Чувства се еднакво удобно както на музикалната сцена, 
така и в ролята на Бела в уеб сериала “Следвай ме”. Follow Me наднича зад 
кулисите, за да разберем повече за стила и извън сцената и нещата, които 
я вълнуват.



 Модната тенденция, която не понасям
В момента са много модерни фламинготата. Е, мен не ми харесват особено.

 В гардероба ми ще откриеш…
Много чанти и бели тениски

 Моята beauty тайна
Възможно най-малко грим и искрящ 
гланц за устни

 Не намирам време за…
Сън :)

 Мечтая да излезна на сцена с…
Maluma

 Следващата голяма цел
За целите не се говори, а се действа. 
Тепърва започват големите крачки.
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МОДНИТЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ТАЗИ ЕСЕН

Стремглавото завръщане на 80-те определено е най-възловият тренд за 
сезона. Кожени якета, подчертани рамена и избелели дънки са в основа-
та на есенния гардероб. 
Кожата ще бъде сред най-предпочитаните материи, така че ще я открие-

Ако сте от хората, които странят от твърде ексцентричния стил на обли-
чане, то можете да посрещнете новия сезон с отворени обятия.
Тази есен по витрините ще видите всички добре познати и наложени 
цветове, десени, както и любимите ни наслагвания, променени със све-
жи идеи за тяхното комбиниране.
Модните брандове не спират да търсят нови начини да разчупят есен-
ния гардероб. От завръщането на 80-те до животинските принтове, ето 
за какво да следите този път.

те в множество вариации на цветове и кройки. И преди защитниците на 
животните да скочат срещу нас, държим да подчертаем, ще дизайнерите 
отдавна предпочитат и използват главно еко кожа.

ПОЛЪХ ОТ 80‘

2018
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ЧЕРВЕНА ВЪЛНА
По един или друг начин червеният 
цвят също е винаги актуален. Ця-
лостната монохромна визия в този 
цвят ще ви превърне в център на 
вниманието.
Тези от вас, които предпочитат да 
са по-дискретни, могат да комби-
нират различни нюанси. С пра-
вилен подбор гарантираме, че 
крайният ефект ще е не по-малко 
впечатляващ.

КАЧУЛКИ
Качулките вече не са запазена територия само на спортните облекла. Ос-
вен практични, вече са и must have моден аксесоар. Съчетаващи удобство 
и стил, те се оказват перфектната добавка към твоя градски стил. 
Предимствата им ще оцените и в дните с по-ниски температури, а такива 
тепърва предстоят.
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Дамско дънково яке от Carlo Paoli - 54,90 лв.
Дамска тениска от Carlo Paoli
Дамска пола от Carlo Paoli 
Дамски маратонки от Carlo Paoli
Книга от Ciela - 14,90 лв. 
Сапун от Refan
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Дамска пола Kenvelo, 1 бр.
Дамска бяла тениска Kenvelo 2бр.
Дамска бяла тениска Kenvelo
Портфейл от АРТ-93 - 65 лв.
Декорация от Радианна Ювелир Souvenirs
Розови дамски маратонка от TENDENZ - 37,99 лв.
Сиви дамски маратонки от TENDENZ - 37,99 лв.
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Детска рокля от LC Waikiki
Детска риза от LC Waikiki
Детска жилетка от LC Waikiki
Детска жилетка на точки от LC Waikiki
Флумастери от Ciela - 20 лв.
Тефтерчета от Ciela - 14,90 лв.
Детски очила Kwiat от Joy Optics. 
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Светещ глобус от Ciela - 59,90 лв.
Книга от Ciela - 19,90 лв.
Тетрадка от Ciela - 3 лв.
Спортна раница Nike от Sport Depot
Детско розово горнище Adidas от Sport Depot
Детско черно долнище Adidas от Sport Depot
Маратонки Nike от Sport Depot
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Дамска блуза от LC Waikiki, Дамска зелена тениска от LC Waikiki
Дамска лилава тениска от LC Waikiki
Дамски панталон от LC Waikiki
Дамски зелен панталон от LC Waikiki
Дамски обувки от LC Waikiki
Душ гел от Refan
Крем за тяло от Refan
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Дамска пола от New Yorker
Ключодържател сърце от New Yorker
Дамско яке от New Yorker
Дамски панталон от New Yorker
Пастели от Ciela - 12,90 лв.
Близалки от Sugar Land
Бонбони от Sugar Land
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Дамска рокля от New Yorker
Дамско сако от New Yorker

Тефтер от Ciela - 19,90 лв.
Декорация от Радианна Ювелир Souvenirs

Бонбони от Sugar Land
Музикална кутия от Радианна Ювелир Souvenirs

Игрални карти от Радианна Ювелир Souvenirs
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Ваза за цветя от Радианна Ювелир Souvenirs
Дървена табела Rome от Радианна Ювелир Souvenirs
Дървена кутия тип книга от Радианна Ювелир Souvenirs
Декорация цветя от Радианна Ювелир Souvenirs
Дамска чанта от CCC
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Животинските принтове се на-
реждат сред най-противоре-
чивите вълни в модата изоб-
що. Докато едни ги обожават, 
то други гледат на тях с прене-
брежение.
Фактите говорят, че те не са 
излизали от мода през по-

следните години. И ако леопар-
дово палто е прекалено за вас, 
то дискретен клъч или обувки 
на висок ток също няма да ви 
оставят незабелязани.
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Туидът е още една заемка от мина-
лото. Той придава класа и елегант-
ност и на най-семплата визия. Ще 
го забележите предимно в сака и 
връхни дрехи.
За по-авантюристично настроени-
те, препоръчваме да комбинирате 
различни текстури или с други де-
сени за максимален ефект.

ТУИД
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Мъжки спортен екип Adidas от Sport Depot
Мъжка тениска PUMA от Sport Depot

Мъжки маратонки Adidas от Sport Depot
Мъжки спортни панталони Adidas от Sport Depot
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Дамско яке от Carlo Paoli - 39,90 лв.
Детски бели кецове от CCC
Детски черни кецове от CCC
Детски очила KWIAT от Joy Optics
Калъв за детски очила от Joy Optics
Ученическа дъска от Ciela  - 38,90 лв.

Дамски гумени ботуши от CCC
Кутия за храна от Textura&Duka

Книга от Ciela - 17,90 лв., 2 бр. 
Тетрадки от Ciela - 3 лв.
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Дамски панталон от New Yorker
Дамска рокля от New Yorker
Дамска риза от New Yorker
Дамска риза от New Yorker
Дамски кецове от New Yorker
Дамско портмоне от New Yorker
Дамска чанта от New Yorker
Бонбони от Sugar Land
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Дамски клин Adidas от Sport Depot
Дамска тениска Adidas от Sport Depot

Топ Adidas от Sport Depot
Слушалки от Калъфче

Термос PRIMUS от Sport Depot
Тетрадка от Ciela - 3 лв.

Тефтер от Ciela - 14,90 лв. 
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Мъжки панталон от LC Waikiki
Мъжка риза от LC Waikiki
Мъжки кецове от LC Waikiki
Мъжки панталон от LC Waikiki
Мъжка жилетка от LC Waikiki
Часовник от Радианна Ювелир Souvenirs
Табло от Ciela - 4,90 лв.
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Мъжки дънки от Kenvelo
Мъжка тъмно синя тениска от Kenvelo
Мъжка бяла тениска от Kenvelo
Мъжка риза от Kenvelo
Книга от Ciela - 19,90 лв.
Протектор от Калъфче
Табло от Ciela - 7,90 лв.
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Дартс комплект от Sport Depot
Книга от Ciela - 12,90 лв.
Тиранти от New Yorker
Мъжки дънки от New Yorker
Мъжки кецове от New Yorker
Мъжко яке от New Yorker

27



Мъжка чанта от CCC
Моливи от Ciela, 2 бр. 
Тефтери от Ciela - 31,90 лв.

Мъжки обувки от CCC
Мъжки очила и калъф Tom Ford от Joy Optics

Карти от Радианна Ювелир Souvenirs
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Книга „Дивите лебеди и други приказки“ от Ciela - 14,95 лв.
Декорация от Радианна Ювелир Souvenirs
Часовник от Радианна Ювелир Souvenirs

Дамска риза от Carlo Paoli 29,90 лв.
Дамски панталон от Carlo Paoli

Бонбони от Sugar Land
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Шапка от естествена кожа от Art-93 - 25 лв.
Несесер от Textura&Duka
Одеяло от Textura&Duka
Възглавница от Textura&Duka
Термус от Textura&Duka
Протектори от Калъфче
Книга от Ciela - 12,98 лв.
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Керамични чинии 27 см. от Textura & Duka
Керамична чиния 21 см. от Textura & Duka
Чаша с чиния от керамика от Textura & Duka
Керамична Чаша от Textura & Duka
Бяла мелничка от Textura & Duka
Черна мелничка от Textura & Duka
Книга от Ciela - 39,90 лв.
Бонбони от Sugar Land
Тишлайфер от Textura & Duka
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Дамска чанта от Tendenz - 42,99 лв.
Дамски боти от Tendenz - 59,99 лв.
Книга “Училището за добро и зло” от Ciela - 14,90 лв.
Парфюм от Refan
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ПЕРФЕКТНИЯТ ЗАВЪРШЕК
Обувките поставят финалния завършек на всяка визия. 
Ботушите, които не са плътно прилепнали по крака например, а се наби-
рат, са отлично допълнение към къса рокля или прилепнали дънки. 
Кубинките несъмнено попадат в списъка на фаворитите ни. Все по-често 
ще ги виждате и в бяло, макар и да не е толкова практично. Но пък не 
винаги практичността е на първо място, нали?
Каубойските 
модели уме-
ло си про-
правят път в 
есенно-зим-
ните тенден-
ции, а голе-
мият избор 
от цветове, 
височини и 
материи ни 
печелят на 
тяхна страна.

НЕ ЗАБРАВЯЙ ШАЛА
Ако трябва да изберете само едно нещо, с което да допълните аутфита 
си, то това определено трябва да е шал. 
Голям и топъл или фин и изпъстрен с безброй цветове – изборът е изця-
ло във вашите ръце.
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Футболни ръкавици PUMA от Sport Depot
Футболни кори Аdidas от Sport Depot
Мъжка оранжева спортна тениска Аdidas от Sport Depot
Мъжка черна спортна тениска Аdidas от Sport Depot

Мъжки шампоан за коса и тяло от Refan
Футболна топка Аdidas от Sport Depot

Стоманена чаша PRIMUS от Sport Depot
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Ученическа раница от Ciela - 96,90 лв.
Ученически несесер от Ciela - 24,90 лв.
3D пъзел от Ciela - 25 лв.
Дамски маратонки Nike от Sport Depot
Мъжки маратонки Nike от Sport Depot
Моливи и гумичка от Ciela
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Мъжка тениска от New Yorker
Мъжки суитчер от New Yorker
Мъжка шапка с козирка от New Yorker
Комплект геймърска клавиатура с мишка от Ciela - 69 лв.
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Скейтборд от Sport Depot 
3 бр. детски маратонки от CCC
Книга “Буквите с меки лапки, капели и чорапки” от Ciela - 19 лв.
Малък несесер от Ciela - 14 лв.
Голям несесер от Ciela - 19,60 лв.
Моливи от Ciela
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Всички искаме да сме в 
час с най-новите трендове. 
Често те залязват толкова 
бързо, колкото са се и поя-
вили. Кои са тенденциите, 
които са все още актуал-
ни, и кои са тези, с които е 
крайно време да се разде-
лим? Нека разберем!

Slime
Слаймовете са сред най-актуалните 
забавления сред децата през по-
следната година. В интернет вече 
има безброй рецепти и трикове за 
постигане на перфектен резултат, 
а повечето съставки ще откриете у 
дома. 
Освен точната консистенция, може-
те да изпробвате и различни цве-
тове. Колкото по цветен е слаймът, 
толкова по-добре. С готварски бои е 
лесно да се впуснете в експеримен-
ти. За да го направите още по-забав-
но, направете си слайм парти с при-
ятели и сравнете готовите желета.
Чудесна идея за следващия уикенд, 
нали?

Musical.ly
Най-новата социалната мрежа, по 
която тийнейджърите полудяха, 
е Мюзикъли. Приложението дава 
възможност да качвате клипчета с 
продължителност от 15 секунди до 
1 минута, като може да използвате 
безброй ефекти и функционално-
сти, за да направите своето видео 
оригинално и да го превърнете ис-
тински хит.
Всеки ден в приложението се публи-
куват над 12 милиона нови видеа!
Освен да забавляват, клипчетата 
отключват креативността, а най-до-
брите често се оказват и в YouTube, 
където събират стотици хиляди гле-
дания.

Kiki Challenge
Песента на Дрейк поде цяла вълна от клипчета, които заляха онлайн пространство-
то. Сигурно вече сте попадали на видеа, в които хора слизат от колата и докато тя 
се движи бавно, танцуват под звуците на In My Feelings. 
Ако нямате представа за какво говорим, вижте #KikiChallenge и #InMyFeelings, за да 
разберете. Манията обхвана цял свят - от Щатите до Индия.
Заслужава си да видите и екстремното видео на Уил Смит с танц от мост в Будапеща. 
То извежда предизвикателството на изцяло ново ниво. Ще го откриете в Instagram 
профила на звездата.
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Chokers
Чоукърите бяха изключително модерни през 
2017-та, но е крайно време да ги скриете в дъно-
то на шкафа, поне докато не се върнат отново на 
мода.
Тази тенденция периодично се завръща, но ни-
кога не успява да се задържи задълго. Ето защо 
нашият съвет е следващия път, когато чоукъри-
те се завърнат, да не инвестирате твърде големи 
суми в тях, а да заложите на по-бюджетните ре-
шения.

Selfie
“Селфи” стана най-търсената дума 
само преди няколко години, но днес 
вече започва да губи част от славата 
си.
Ким Кардашян се превърна в една 
от емблемите на това явление. До 
неотдавна дори даваше съвети и 
препоръки как да постигнем пер-
фектния кадър. Именно тя стана 
и причината за залеза на селфито, 
като в свое интервю през юни пуб-
лично обяви, че нейните последова-
тели все по-рядко ще виждат такива 
снимки, тъй като вече не предста-
вляват интерес за нея. 
Истина или не е това? Предстои да 
разберем!

Pokemon Go
Играта Pokemon Go предизвика 
буквално истерия още с появата си. 
Хиляди хора излезнаха по улиците в 
търсене на редки същества, участ-
ваха в битки и сформираха специал-
ни групи и събития, за да направят 
играта още по-интересна. 
Е, 2 години по-късно истерията е 
забравена. Поне докато не се появи 
ново явление.
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Детска бяла риза от LC Waikiki
Детска светло синя риза от LC Waikiki
Детска жилетка от LC Waikiki
Детски дънки от LC Waikiki
Детска шапка от LC Waikiki
Детски обувки от LC Waikiki
Книга от Ciela - 25 лв.
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Дамски обувки с висок ток от Paolo Botticelli - 39 лв.
Кутия за бижута от ART-93 - 27 лв.
Тефтер от Ciela - 34,90 лв.
Дамска чанта от Paolo Botticelli
Декорация от Радианна Ювелир Souvenirs
Чадър от Ciela - 19 лв.
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Светещо преспапие от Ciela - 76 лв.
4 бр. Тефтери от Ciela -14,90 лв.
Хартия за оригами от Ciela - 12 лв.
Детски очила и калъф KWIAT от Joy Optics
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Пъзел 36 части от Ciela - 22 лв.
Книга “Аристотел и Данте откриват тайните на вселената” от Ciela - 14,90 лв.
Кожен порфейл от ART-93 - 4 лв.
Детски обувки от Paolo Botticelli - 25 лв.
Детски обувки от Paolo Botticelli - 25 лв.
Раница от Ciela - 86,00 лв.
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Детски розови обувки от CCC
Детски тъмно сини обувки от CCC
Книга от Ciela -14,95 лв.
Дървена кутия тип книга от Радианна Ювелир Souvenirs
Декорация цвете от Радианна Ювелир Souvenirs
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СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА
Създайте уникален стил с бижута с красиви детайли. 

#PANDORAFairytale

От 79 лв.
pandora.net
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TOM FORD
Ombreleather

LANVIN
Modern Princess eau 

Sensuelle / Eclat de Nuit

MUGLER 
Alien Flora Futura

AIGNER
First Class Explorer

AZZARO 
Wanted by Night

MERCEDES-BENZ 
Benz Man Grey

COACH 
Platinum / Floral

COACH 
Platinum / Floral

GUERLAIN 
Mogu / Shal
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Комплект Хармония от магазин Fantasy:                                                               
Сребърни обици от Fantasy - 116 лв.
Сребърен пръстен от Fantasy - 59 лв.
Верижка от Fantasy - 12 лв., Висулка от Fantasy - 53 лв.

Сребърен комплект - Хармония! 
Много красиви, изработени по българска шевица, четирите памена на 
кръста са като стрели, в посока към центъра са удвоени, навежда към 

идеята за една същност, към която е насочено всичко, хармоничност на 
всеки елемент в пространството, във всички посоки 

на света!
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Тефтер от Ciela - 31,90 лв.,
бижута от Радианна Ювелир Silver and Gold

Сребърно колие (Роза) - 129 лв.
Сребърно колие (Карета)- 129 лв.

Сребърно колие (Часовник) - 129 лв.
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Мъжки очила Tom Ford от Joy Optics
Мъжки гривни от Azarini 2 бр.
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Слънчеви очила и калъф Tom Ford от Joy Optics
Слънчеви очила GUESS от Joy Optics
Колие (листо) - 199 лв. Azarini Silver
Огърлица от Azarini Silver - 210 лв.
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Сет дамска гривна + дамски часовник Fossil 
от Azarini watches -  272 лв.
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Колие Fossil от Azarini (ляво, бяла плочка) - 127 лв.
Колие Fossil от Azarini (средно) - 180 лв. 
Колие Fossil от Azarini (дясно) - 115 лв.
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Тефтери 2 бр. от Ciela - 14,90 лв.
Часовник Miss Sixty /93/ от Azarini watches - 269 лв.
Часовник Miss Sixty /Лилав/ от Azarini watches - 118 лв.
Часовник Miss Sixty /бял/ от Azarini watches - 178 лв.
Часовник Miss Sixty /розов/ от Azarini watches - 118 лв.
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Детски пуловер от LC Waikiki, Детска тениска от LC Waikiki

Детски обувки 2 бр. От Paolo Botticelli - 25 лв. 
/бели и розови/

Детска тениска от Kenvelo

Дамска чанта от Textura&Duka

Розово и щипка блясък - точната рецепта за добро настроение. 
Различните нюанси на розовото винаги са били предпочитани 
от малките госпожици, а с точната доза блясък нещата вече са 
наистина завършени.
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Дамска чанта от Paоlo Botticelli - 29 лв.

Раница от ART-93 - 120 лв.

Дамска чанта от Paolo Botticelli 

Раница от ART-93 - 95 лв. 
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Изборът на нова раница е винаги вълнуващ. Едно от най-важните и качества е да е 
едновременно модерна и практична. Избирай внимателно, защото тя ще ти служи вярно 

през цялата година.
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