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'Mijn lichaam is
mijn dagboek'

FEMKE STAAT
VOL TATTOOS
DE 8 DIEETVALKUILEN
Vanaf nu trap je er niet meer in
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Hem opnieuw vertrouwen, kan dat nog?
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Coordinator
reportage
Sarah wil in een
volgend leven
graag een
operadiva zijn.

4/zt- ageit4e42Z

‘

Rewind. Even terug in de tijd. lk hoor het mezelf
nog zeggen. "Of P. iemand anders heeft? Neen,
hoor." Bedrog, dat ging ons niet overkomen,
Onze liefde, was die niet groter dan de Mount
Everest? lk zag ons samen oud worden. Maar P.
dacht daar plotsklaps anders over. "Ik zet een
punt achter onze relatie." Een kille zin en weg
was hij. Tweeënhalf jaar uit mijn leven geredu-

arah_D'Haese,
coordinator reporta

ceerd tot een gapend gat. Dolblij was ik toen ik
een T-shirt van hem vond. Nachten heb ik in dat
ding geslapen. Alsof hij zo weer bij me was. Na weken smeken kreeg ik
een gesprek met hem. Of er iemand anders was? Hij schudde van
neen. En toen doken er op Facebook foto's met De Andere Vrouw op.
Nog viel mijn frank niet. Toen bij de therapeut uitkwam dat hij een
vakantie had geboekt met haar, viel de hemel op mijn hoofd. Na een
nacht woelen nam ik ook een beslissing. Dat hij het dan maar doet.
Vreemdgaan. Met Haar. Zolang hij maar terugkomt. Liever een aangetaste liefde dan niks. Daar had hij geen oren naar. lk was een vervelend
detail waar hij zo snel mogelijk vanaf wilde. Nu, jaren later, en al een
tijd samen met een andere, veel betere P., snap ik nog steeds mijn
eigen reactie niet. Waarom zou ik tevreden moeten zijn met zo'n man?
lk oordeel niet over mensen die wel samenblijven na bedrog. Maar als
iemand met zo'n verhaal naar mij komt, dan zeg ik altijd: "Verdien jij
niet beter? Verdien jij niet het allerbeste?" Fast forward. lk ben zo
gelukkig nu. lk heb het allerbeste gevonden in mijn veel betere P.
En ik hoop voor jullie hetzelfde.

CHATVRAAG VAN DEZE WEEK
Bedrog hoeft het einde niet te zijn (zie blz. 28).

Lou jij je iiei Kunnen vergeven els nij je

pedroo-"' Chat erover met Sarah op
woensdag 14 augustus tussen 12u en 13u via
www.flair.be/chat.

Lees Flair op je iPad 4
Je kan je favoriete blad nu altijd en
overal lezen op je iPad via de MagStore
iPad app. Je kan elk nummer van Flair afzonderlijk
kopen en bovendien ook oudere nummers
downloaden. Voor abonnees is de digitale editie
inbegrepen in hun abonnement.
Meer info op www.magstore.be
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VRAAG VAN DE . VVEEK
ZONDER DT-FOUT

Franceska (29): "Diep vanbinnen blijf
ik een girly girl. Hoe kan ik mijn
liefde voor roze botvieren zonder
zestien geschat te worden?"

Mechelen is niet alleen de plek waar
je de tofste redactie van het
land vindt (ahum, wij dus),
maar ook de bakermat van
accessoirelabel Awardt.
Denk luxueuze investment bags uit leer, met
de hand gemaakt in
Belgie en met -dt.
Kan grammaticaal
gezien niet misgaan.

Als je houdt van meisjesachtige mode, maar
toch volwassen wil overkomen, laat je de
roze prinsessenjurken maar beter achterwege. Vrolijke tinten en prints werken het
best als je ze draagt op een clean silhouet
met structuur. Deze driekwartbroek met
peplumtop schreeuwt eerder Carrie
Bradshaw dan Barbie.

Leren tas - € 285 - Awardt.
Verkoopinfo via 015/27 1648.

Peplumtop - € 39,90 en broek met bloemenprint
€ 59,90 - Alice Temperley voor JBC.

* CROPPED TOPS *
CELEB VS. FESTIVALWEI

Gespot
bij popster

Mariska:

"Ik heb

deze cropped top al

Jasha:

"Het was even

wennen om met mijn

even in mijn kast

blote buik te koop te

hangen, maar heb 'm

lopen, maar ik krijg
veel complimenten

speciaal bewaard
voor de festivals."

over mijn topje."

Cropped top met mouwen

Cropped top met strepen
€ 15 - H&M.

prijs onbekend

-

Asos.

18-flair-be
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Tijgers? Zó passé.
Vossen zijn je van het
wegens schattig, sluw
en gewoon erg sexy.
Trui met vosopdruk - € 29,99 New Look.

Pikkie de Ekster
Net als mijn favoriete kleptomaan uit Alfred Jodocus Kwak
ben ik een sucker voor alles
wat glinstert. Daarom reserveer ik nu graag al de volledige
juwelencollectie van Parijse
ontwerpster Shourouk voor
Swarovski, in afwachting van
de nodige fondsen...
Halsketting

-

€ 99 en broche - € 119

Swarovski by Shourouk.

Zo meMi!
Monki is het jongere zusje van H&M, Cos
en nieuwkomer & Other Stories. Het
merk mengt Scandinavische cool
met een vleugje Aziatische fun. Tot
•7!

er eindelijk een winkel in ons land
opengaat

-

de dichtstbijzijnde

vind je nu in Rotterdam

-

hang ik

Jon i Vandevra Ile rnet dan k aa n Rock We rchter /

-

rond op asos.com , dat Monki's
kekke shirts en gekke accessoires
sinds deze zomer verkoopt.
T-shirt met lenge rmouwen - € 19,88 exclusief via asos.com .
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