Hírességek mondták
a parfümökről és az illatokról
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parfümös idézetek

KO VÁC S T ÜNDE Ö S SZE Á L L Í TÁ S A

„Egy olyan nőnek, aki nem
visel parfümöt, nincs jövője.”

„Az illatoknak nincs neme. A
parfümök világában minden
(Coco Chanel, megengedett, ami örömet
francia divattervező) okoz.”

„– Mit visel az ágyban?“ – kérdezte a riporter. – Csak egy
pár csepp Chanel N°5-öt.”

(Jacques Cavallier,
francia parfümkészítő)

„a [...] lány képére, testére
már egyáltalán nem is emlékezett. Hiszen a legjobbat
belőle, lényegét elvette és
„Egy nőről többet árul el
megőrizte: illatát magáévá
a parfümje, mint a kézírása.” tette. [...] Az illatnak meg(Christian Dior, francia divattervező) győző ereje van, erősebb a
szavaknál, pillantásoknál,
„Mindegyik parfümöm egyérzelmeknél és akaratnál. Az
egy nő portréja.”
illat meggyőző erejét nem is
(Jean-Paul Guerlain, lehet elhárítani, mert az illat
francia parfümkészítő) lélegzetünkkel együtt kerül a
tüdőnkbe, betölt, elborít, és
„A kérdés, amelyet minden
nincs ellenszere.”
(Patrick Süskind: A parfüm)
nő feltesz parfümvásárláskor:
Melyik illat őrjíti meg a férﬁakat? Hosszú évek kutatásai
„Két dolog teszi felejthetetlenné a nőt: a könnyei és a
után ma már biztonsággal
parfümje.”
meg tudjuk mondani a vá(Sacha Guitry,
laszt: a szalonnáé.”
(Marylin Monroe,
amerikai színésznő, énekesnő)

(Tania Sanchez, amerikai újságírónő,
blogger, parfümgyűjtő)

francia színész-rendező)

14. és 33. oldal

csepp, -et, -je; -ek | r Tropfen | drop
elárul vkit | verraten A | reveal
megőrjít vkit | verrückt machen A | to drive sb. mad
szalonna, -´t, -´ja; -´k | r Speck | bacon
nem, -et, -e; -ek | s Geschlecht | sex
megenged vmit | erlauben A | to allow
lényeg, -et, -e | r Kern, s Wesentliche | essence
magáévá tesz vmit | hier: sich einverleiben A | to espouse
elhárít vmit | abwehren A | to avoid
ellenszer, -t, -e; -ek | s Gegenmittel | antidote
felejthetetlen | unvergesslich | unforgettable
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