9.6.11
Ο make-up artist Γιάννης
Μαρκετάκης και ο στιλίστας
Αντώνης Βοεράκος επιμελούνται
τις τελευταίες λεπτομέρειες
στη φωτογράφηση της Ζέτας
Μακρυπούλια για το εξώφυλλο
του Down Town.

ΤΕΥΧΟΣ 241
19 - 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

50 ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ RAFAEL NADAL: Ένας σταρ
διψασμένος για νίκες και ταυτόχρονα ένα απλό,
ντροπαλό παιδί από τη Μαγιόρκα.
56 AΝΤΡΕΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ-ΕΛΕΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ: Δίνουν
την πρώτη τους κοινή συνέντευξη λίγο πριν το γάμο.
62 DIETS (AND DANCE): Μετά τους Έλληνες celebrities οι
οκτώ χορευτές του DWTS2 αναλαμβάνουν να
«προπονήσουν» εμάς, δίνοντας μας χρήσιμα tips για να
αποκτήσουμε κορμί κατευθείαν για παραλία.
70 ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: «Προσωπική ζωή δεν
σημαίνει γάμος, σημαίνει όμως σίγουρα ένα παιδί μετά
από κάποια ηλικία».
78 ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ: «Όταν είσαι ερωτευμένος, όλα τα άλλα
είναι πιο απλά». Βασιλης Χαραλαμποπουλος: «Ο έρωτας
είναι και το πιο όμορφο αλλά και το πιο καταστροφικό
συναίσθημα, γιατί δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει».
84 Η AMY WINEHOUSE επέστρεψε «καθαρή». Ή έτσι
τουλάχιστον θέλουν οι ατζέντηδες και οι managers της
να πιστέψουμε.
90 EVA HERZIGOVA: «Ένα από τα όνειρά μου είναι να
αγοράσω δικό μου σκάφος και να ταξιδέψω με τα παιδιά
μου στα νησιά σας».

2 /DOWN TOWN

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
7 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
22 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
24 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
26 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
28 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε
αυτή την εβδομάδα.
30 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
40 FACE Διατροφική επιδημία (σελ. 40), Ο απρόβλεπτος
κύριος Λιάγκας (σελ. 44), Ο Τάσος Θεοδωρόπουλος
θυμάται τη Μαλβίνα (σελ. 46).
99 SMALL LUXURIES Η Shaya μάς αποκάλυψε όλες
εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν τη ζωή της
ομορφότερη!
100 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
102 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
106 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
110 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
112 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
120 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες παραστάσεις στα
θέατρα και ό,τι παίζει στις αθηναϊκές πίστες.
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