ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

4.1.11
Η Sarah Jessica Parker με τις δίδυμες κόρες
της Marion και Tabitha (και την νταντά) κάνουν
βόλτες στο West Village. Κατά τη διάρκεια
της εξόδου τους, η ηθοποιός και fashion icon
πήγε τις κόρες της για shopping στο παιδικό
κατάστημα Little Marc Jacobs. Έτσι, για να
μπαίνουν από νωρίς στο (fashionable) κλίμα.
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ΘEΜΑΤΑ
58 ΕΛΕΝΑ ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ «Με έδιωξαν
εσκεμμένα από το X-Factor για να
αποδυναμώσουν τον Μουρατίδη ώστε
να μη νικήσει για δεύτερη χρονιά».
64 ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ «Πριν από
λίγο καιρό δεν είχα πολλές επιτυχίες με
τις γυναίκες».

4 /DOWN TOWN

70 ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ «Αν το “Κομμένα
πια τα δανεικά” δεν το έλεγε ο Ρέμος,
θα το πρότεινα στην Πρωτοψάλτη».
74 ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ «Πριν από 89 μήνες βρισκόμουν σε ένα πολύ
άσχημο στάδιο ψυχολογικά. Θυμάμαι
στιγμές που καθόμουν σε έναν
καναπέ στο σπίτι και απλώς κοιτούσα
τον ορίζοντα».
82 DESPERATE HOUSEWIVES Οι
αγαπημένες νοικοκυρές επέστρεψαν
διχασμένες για το αν η έβδομη θα
είναι η τελευταία φορά που θα
πρωταγωνιστήσουν στη σειρά.
88 JAKE GYLLENHAAL: «Δεν
πρόκειται να σου πω αν είμαι
προικισμένος. Ας πούμε πως καμία
κοπέλα μου δεν είχε παράπονο».

6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο Down
Town @ cy.
9 CELEBRITIES GOSSIP, σχόλια
και paparazzi στον πλανήτη των
διασήμων.
18 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η
Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
20 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα
και η Κρουέλα σας ταξιδεύουν στο
μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
22 CY CONFIDENTIAL Ο Αλφόνσο
Εσκενάζυ δηλώνει φανατικός
του «πίστευε τα μισά απ’ όσα
βλέπεις και ακούς».
24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον
κόσμο.
26 AGENDA Όλα όσα θέλεις
πραγματικά να κάνεις 16 με 22
Ιανουαρίου.
28 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της
εβδομάδας.
32 Οι 10 καλύτερες στιγμές του
TWITTER GLOBALLY μέχρι
σήμερα.
35 HOΤ Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
για την ελληνική showbiz και την
κυπριακή κοσμική ζωή.
46 FACE Lady D: Τώρα και
«φανταστική» ηρωίδα σε
ρομαντικό μυθιστόρημα
(σελ. 46), Αϊτή ένα χρόνο μετά
(σελ. 48), Πετρολίνα: Μισός
αιώνας ανάπτυξης και προσφοράς
(σελ. 50), Μιχάλης Ρίζος:
Ο Κύπριος του Big Brother νιώθει
περήφανος για το σώμα του (σελ. 54).
95 ΜΥ STYLE Η Αλεξάνδρα
Παλαιολόγου δίνει τα δικά της
beauty tips.
96 HOT LIST Επιλογές για μια
εβδομάδα γεμάτη ομορφιά και
μόδα.
100 MΟΔΑ Οι τάσεις της μόδας.
102 ΒEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και
την περιποίηση.
106 WHO… WHEN… WHAT…
WHY… WHERE…
108 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε
στη Χριστίνα Λουκά.
116 MARKET Τα νέα της αγοράς.
118 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες
παραστάσεις στα θέατρα και ό,τι
παίζει στις αθηναϊκές πίστες.

