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ΘEΜΑΤΑ
64 ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ «Συγκεκριμένη πρόταση από τον ΑΝΤ1 για
το πρωινό δεν μου έγινε ποτέ».
72 ΑΝΤΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ Μαζί
στην TV, μαζί και στη ζωή.
78 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ «Πιστεύω ότι, όταν βγαίνω εκτός εαυτού,
δεν φταίω εγώ, αλλά ο άνθρωπος που με φέρνει σ’ αυτή την
κατάσταση».
84 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ «Ποτέ δεν είδα το modeling ως μια δουλειά που
μπορεί να μου αποφέρει τα προς το ζην».
90 Ο ΝΙΚΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ μέσα από τα μάτια του πατέρα του.
96 ΕΛΕΝΗ ΕΡΗΜΟΥ «Είμαι σχεδόν ανύπαρκτη όταν δεν είμαι
ερωτευμένη».

H μέλλουσα μαμά
Beyoncé φοράει ένα
κοντό εφαρμοστό
φόρεμα που τονίζει την
κοιλιά της, ενώ κάνει
shopping στο κέντρο του
Manhattan. H 30χρονη
τραγουδίστρια διανύει
τον πέμπτο μήνα της
εγκυμοσύνης της.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα πρέπει να
ξέρετε για τη showbiz.
28 HOLLYWOOD REPORT Τα τελευταία «καυτά» νέα.
32 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα αναλαμβάνουν
να σας μυήσουν στο θαυμαστό κόσμο του κουτσομπολιού.
34 MEDIA NEWS TV Oscars and the winner is...
36 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή την
εβδομάδα.
50 FACE Οι σωσίες των celebrities (σελ. 50), Σάκης-Κάτια: Δεύτερη
φορά γονείς (σελ. 52), Μαρία Ανδρέου: Η «Κίκα» μεγάλωσε
(σελ. 54), Carla Bruni: Ένα μωρό για τη Γαλλία (σελ. 56), Πρωινό
ΑΝΤ1: Η Μαριλού Ρεπαπή ήταν εκεί (σελ. 58), Σοφία
Χαραλάμπους: Η σύζυγος του συγκυβερνήτη της Helios
λίγο πριν την τελική ετυμηγορία (σελ. 62).
101 SMALL LUXURIES Ο Αντρέας Φυλαχτού 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 τους Έλληνες celebrities να
βάλουν τη φαντασία τους για αυτά που όλοι συζητάμε...

Στο τεύχος 257, που κυκλοφόρησε στις 9/10, σε ρεπορτάζ για τη ζωή
του Αΐλτον Αλμέιδα στην Κύπρο γράφτηκε εκ παραδρομής ότι το σπίτι
που μένει ο ποδοσφαιριστής στη ∆ευτερά το έχει αγοράσει, ενώ στην
πραγματικότητα το ενοικιάζει. Το συγκεκριμένο σπίτι αποτελεί ιδιοκτησία
του κ. Γιώργου Κυριακίδη.
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