10.8.11
Υπό τις σκηνοθετικές
οδηγίες του Paul Hunter,
η Jennifer Lopez πρωταγωνιστεί στο νέο της video clip
για το τραγούδι «Papi», τα
γυρίσματα του οποίου έγιναν
στο κέντρο του Los Angeles.
Η 42άχρονη σταρ και ο
διάσημος σκηνοθέτης έχουν
συνεργαστεί στο παρελθόν
σε τρία ακόμη video clips:
για τα τραγούδια «If you
had my love», «Feelin’ so
good» και «Love don’t cost
a thing».
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52 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ «Ξέρω πως δεν πάω για
παρουσιαστής, η δουλειά μου είναι είκοσι χρόνια τώρα η
κομμωτική».
58 ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ «Νομίζω ότι και ο μπαμπάς μου,
αν είχε μαλλιά, θα τα άλλαζε συνέχεια».
64 ΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ «Μετά το X-Factor νιώθω πιο ώριμος».
70 GOOGLE VS FACEBOOK Πόλεμος στα Social Media.
76 ELIO ALNETI «Έζησα την ακμή και τώρα ζω την παρακμή
του μόντελινγκ».
82 ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ «Το να δουλεύεις δίπλα σε
εξαιρετικούς επαγγελματίες όπως η Τατιάνα είναι ένα πολύ
καλό “σχολείο”».
86 HOLLYWOOD CONFIDENTIAL Αυτά είναι τα κρυφά
«αρχεία» του Hollywood, μυστικά και ψέματα, φήμες και
γεγονότα.
94 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ «Για μένα τύχη σημαίνει
καλή προετοιμασία, καλό timing. Αν έχεις ταλέντο,
εργατικότητα, πειθαρχία, μετριοφροσύνη, σεβασμό, είσαι
και τυχερός».
100 Ο JASON MOMOA είναι ο νέος Conan.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
7 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi, Hollywood report
και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.

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 Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή
την εβδομάδα.
28 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
36 FACE Muammar Gaddafi: 10 πράγματα που θα μας μείνουν
αξέχαστα (σελ. 36), Βενετία VS Καννών: Απόβαση αστέρων
στη Βενετία – Ποιοι θα είναι εκεί (σελ. 42), Σέξι
ποδοσφαιριστές: Τώρα έχουν και οι γυναίκες 10 λόγους
να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο (σελ. 46).
38 ΕYE WITNESS Η Νίκη Χάγια ήταν στο Pukkelpop.
105 SMALL LUXURIES Η Μάντα Παπαδάκου μας αποκάλυψε
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.
128 CELEBRITY GALLUP Ζητήσαμε από τους Έλληνες
celebrities να βάλουν τη φαντασία τους γι’ αυτά που
όλοι συζητάμε...

