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10.8.11
Το μεγάλο αστέρι της Barcelona
Lionel Messi αποχωρίστηκε για
λίγες ημέρες το γρασίδι για να
ξεκουραστεί και να κάνει διακοπές με την καλή του Antonella
Roccuzzo. Στη φωτό, το ζευγάρι
χαίρεται τον ήλιο επάνω στο σκάφος του Leo, ανοιχτά της Ibiza.

ΘEΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ: IDEAL IMAGE

52 ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ «Αν ήμουν περισσότερο
φιλόδοξη, θα διέδιδα κι εγώ σαν κάποιους πράγματα που
δεν ισχύουν για να ανεβάσω το κασέ μου».
60 DAVID GANDY Ένας από τους πιο sexy άντρες του
πλανήτη!
64 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ «Βασίζομαι πάντα στο
ένστικτό μου και σου ορκίζομαι πως το έχω πληρώσει...».
70 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ «Δεν υπάρχει
υποκατάστατο του σεξ».
76 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ «Δεν με απωθεί μια γυναίκα με
μερικά κιλά παραπάνω».
82 Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ CHELSEA HOTEL
88 ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΟΤΟΣ, ο πρίγκιπας της Ελούντας.
94 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΛΙΜΟΥΚΟΥ «Ο σύντροφός μου είναι
ο δάσκαλός μου, ο εραστής μου, ο γκόμενός μου, ο
πατέρας μου... είναι όλοι αυτοί οι ρόλοι».
100 RYAN REYNOLDS «Δεν έχω ακόμη ξεπεράσει το
διαζύγιο με τη Scarlett».

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
7 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi, Hollywood
report και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
16 UP TOWN Η αθηναϊκή κοσμική ζωή μέσα από τα μάτια
της Χριστίνας Πολίτη.

2 /DOWN TOWN

20 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
22 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
26 ENTERTAINMENT Τα events που δεν πρέπει να χάσεις
τον Σεπτέμβριο.
30 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
34 FACE Οι sexy Τούρκοι που θέλουν οι Ελληνίδες
(σελ. 34), Τι κάνουν σήμερα τα παιδιά του Michael
Jackson (σελ. 38), Ο Κύπριος που «έφαγε» πόρτα από την
Γκαγκάκη και βρέθηκε πρωταγωνιστής στο «Rent»
(σελ. 46).
105 SMALL LUXURIES O Λευτέρης Λαμπράκης μάς απο
κάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν
τη ζωή του 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.
128 CELEBRITY GALLUP Πρόσωπα της ελληνικής
show biz βάζουν τη φαντασία τους για αυτά που όλοι
συζητάμε...

