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Η «μαμά για όλες τις δουλειές» Angelina Jolie πηγαίνει
τα παιδιά της Shiloh, Knox, Vivienne και Zahara στο
ενυδρείο του Λονδίνου, για να δουν από κοντά το μαγευτικό
κόσμο της θάλασσας. Οι Brangelina βρέθηκαν στη βρετανική
πρωτεύουσα με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας
World War Z του Brad Pitt, ο οποίος, όμως, δεν απόλαυσε τις
οικογενειακές βόλτες αφού βρισκόταν διαρκώς στο πλατό.
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48 ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ο παρανοϊκός ακροδεξιός
που συγκλόνισε μια από τις πιο φιλήσυχες χώρες του
κόσμου και πως οι Νορβηγοί προσπαθούν να συνέλθουν
από το σοκ!
54 AMY WINEHOUSE Η ζωή της, οι καταχρήσεις και τι λέει
ο μάνατζέρ της.
66 APOLLON LADIES Τέσσερα από τα κορίτσια της
ποδοσφαιρικής ομάδας του Απόλλωνα, φωτογραφίζονται
και μας μιλούν για την ομάδα τους
72 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Τον συναντήσαμε στο σπίτι
τους λίγους μήνες πριν πεθάνει και μας αφηγήθηκε τη
ζωή του.
78 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Γνωρίστε τον Έλληνα κολυμβητή
που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής.
82 ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ Επιστρέφει με την πιο σέξι
φωτογράφηση της ζωής της.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.

2 /DOWN TOWN

9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
28 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
30 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
32 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
34 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε
αυτή την εβδομάδα.
36 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
105 SMALL LUXURIES Η Μαλού Κυριακοπούλου μάς απο
κάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν
τη ζωή της ομορφότερη!
106 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
108 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
112 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
116 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
118 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.

