24.9.11
Η Jennifer Lopez προκάλεσε
φρενίτιδα στους θαυμαστές
της στη σκηνή του MGM Grand
Garden Arena στο Las Vegas στο
πλαίσιο του iHeartRadio Music
Festival.
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ΘEΜΑΤΑ
40 ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ «Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς
όρια – με την έννοια ότι μου αρέσει να απολαμβάνω τη
ζωή στο maximum».
48 JUSTIN TIMBERLAKE Μπορεί κάποιος μόλις στα 30
του να είναι «The king of the world»;
54 ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ «Η τηλεόραση δεν καλύπτει
τα θέλω μου».
60 ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΔΗΣ « Όσο μεγαλώνω γίνομαι
περισσότερο παιδί».
64 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΗ «Με ενοχλεί να ασχολούνται με την
προσωπική μου ζωή».
72 ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ «Τώρα πια που είμαι μητέρα δεν
θα έκανα με τόση ευκολία μια αισθησιακή
φωτογράφηση».
78 ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ «Θεωρώ πως το μονόπετρο είναι
το λιγότερο απ’ όσα μπορείς να δώσεις σε μια σχέση».
84 ΥΠΟΘΕΣΗ TROY DAVIS Αποδόθηκε δικαιοσύνη έστω
και βάναυσα ή θυσιάστηκε ένας αθώος;
88 ΑΒΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ «Ο γάμος για μένα είναι μια
τεράστια παγίδα. Το μεγαλύτερο αγαθό στον άνθρωπο
είναι η ελευθερία».
94 ZOE SALDANA «Μετά την επιτυχία του Avatar πέρασα
μεγάλη κατάθλιψη».

2 /DOWN TOWN

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi, Hollywood
report και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
22 VOLUME Όταν η επικαιρότητα ανεβοκατεβάζει τις
μπάρες της έντασης.
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.
101 SMALL LUXURIES Η Λάουρα Νάργες μάς αποκάλυψε
όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν τη ζωή
της ομορφότερη!
102 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
104 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
108 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
112 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
114 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
128 CELEBRITY GALLUP Ζητήσαμε από Έλληνες
celebrities να βάλουν τη φαντασία τους για αυτά που
όλοι συζητάμε...

