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Módní policie

Představitelka Penny
ze seriálu Teorie
velkého třesku
tentokrát sáhla úplně
vedle. Snaha být za
každou cenu jiná než
ostatní herečky se jí
opravdu nevyplatila.
Budila dojem jakoby
se vypravila spíš krotit
býky. Všechno špatně.

Tato nestárnoucí
mexická kráska stále
připomíná nekonvenční
malířku, kterou ztvárnila
ve stejnojmenném
filmu. Kvůli nevkusným
šatům, které odkrývaly
víc než měly,  a příliš
výraznému makeupu
dáváme jen

Na představitelce elfky
Arwen nebyly téměř znát
probdělé noci, během
nichž musí opakovaně
vstávat ke svým malým
dětem. Už jí však asi
nezbylo mnoho času na
přípravu pro tuto
slavnostní událost. Šaty
vypadaly jako by v nich
prodělala již nejednu bitvu
a kabelku si snad půjčila
od svého známého
Legolase. Celkem to
vystačilo na

Vypadá to, že okolnosti rozvodu
s Bradem a tahanice o děti  si
začínají na této krasavici vybírat
svou daň. Zmačkaný vytahaný
svetr se na slavnostní večer
vůbec nehodil. K tomu účes a la
chytrá horákyně, nemluvě o
kabelce, která  připomínala
nákupní tašku s jídlem na celý
víkend. Dáváme pouze

Další z hereček předvedla
i  pěvecké nadání a zapěla
svůj hit On the floor. Její
vzhled ale působil příliš
vulgárně, což umocnil
laciný miniaturní top, který
málem neudržel hereččiny
bujné vnady. Mohla by
také radši trochu ubrat na
líčení a lépe sladit doplňky
se zbytkem outfitu.

Mladá hollywoodská kráska
přišla tentokrát bez doprovodu
svého chotě Ashtona Kutchera.
Škoda, možná by jí pomohl zvolit
vkusnější look pro tento večer.
Sukně ve venkovském stylu,
makeup i účes by se možná
hodily na soutěž v kydání hnoje
nebo do reality show Farmář
hledá ženu. Příliš výrazné
květinové doplňky ještě stlačily
celkové hodnocení na pouhých

Tato bisexuálka proslulá
slavnou scénou bez
kalhotek zřejmě chtěla
ukázat, že i v 60 letech
lze být stále sexy.
Bohužel její snaha
působila spíše urputně a
chvílemi až hrůzostrašně.
Pro příště dáváme radu:
někdy i méně znamená
více.
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Při  předávání mezinárodních cen  NaPALMně
2018 jsme mohli vidět na červeném koberci i
řadu světoznámých filmových hvězd. Bohužel
ne vždy volily dámy originální look. Podívejme
se, jaká  hodnocení udělila filmovým hvězdám
naše módní policie.

Řešením šifry je heslo. Po jeho zadání do systému se dozvíte polohu dalšího stanoviště.

0%

40%

0%
40%

Kód stanoviště
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