4.1.12
O Roger Federer
ανταποδίδει την
μπαλιά στο Σλοβάκο
Grega Zemlja κατά το
Open τουρνουά στην
Doha. Οι ενοχλήσεις,
ωστόσο, που είχε στη
μέση του υποχρέωσαν
τον Federer να αποσύρει τη συμμετοχή του
από τον ημιτελικό του
τουρνουά κόντρα στον
Jo-Wilfried Tsonga.

ΤΕΥΧΟΣ 271
15 - 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΘEΜΑΤΑ
50 ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ «Το νυφικό μου δεν το έχω
ονειρευτεί, αλλά έχει τύχει να με ονειρευτώ παντρεμένη
με παιδιά».
56 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΣΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ «Χρειάζεται
γενναιότητα για να παραδεχτείς ότι κάτι έχει τελειώσει».
62 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ «Η στιγμή μιας νίκης
για μένα είναι ισάξια με τη στιγμή μιας “αποτυχίας”».
68 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: PERSONAL ASSISTANT Το να δουλεύεις ως
προσωπικός βοηθός ενός σταρ δεν απέχει πολύ από ένα
διαρκές Ο Διάβολος Φοράει Prada.
72 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ KATY PERRY «Στο σχολείο είχα
τεράστιο στήθος και δεν ήξερα πώς να το κρύψω. Το μόνο
που ήθελα ήταν να μοιάζω στην Kate Moss».
78 ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ «Δεν είναι ότι δεν έχω απιστήσει
επειδή είμαι καλός και μονογαμικός, αλλά επειδή βλέπω
απλά τα πράγματα στη ζωή μου».
82 ARTHUR CONAN DOYLE Ο «πατέρας» του Sherlock
Holmes πίστευε σε πνεύματα και νεράιδες.
86 MERYL STREEP «Είμαι μια παραδοσιακή σύζυγος και
μητέρα».

ΜOΝΙΜΕΣ ΣΤHΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
20 HOLLYWOOD REPORT Τα τελευταία «καυτά» νέα.
22 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα
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αναλαμβάνουν να σας μυήσουν στο θαυμαστό κόσμο
του κουτσομπολιού.
MEDIA NEWS TV Oscars and the winner is...
NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
MUST LIST Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή την
εβδομάδα.
FACE Άννα Βίσση - Rex (σελ. 32), David Solari: Η
μετεγγραφή στο Ισραήλ και η επιθυμία επιστροφής
στην Κύπρο (σελ. 34), Γιώργος Κιμούλης: Αυτός
που θέλουν οι γυναίκες (σελ. 36), Ένα έγκλημα ταράζει
την οικογένεια Γαλαταριώτη (σελ. 38), Kon Cept djproducer-Όλγα Βενετσιάνου: Συνεργασία με «Μια
σου λέξη» (σελ. 40), Στέφανος Κορκολής - Linda
Geiman: Το άγνωστο love story τους (σελ. 46).
STYLE Read my lips.
GOOD LIFE Όλα για τη γυναίκα.
SMALL LUXURIES Η ηθοποιός Κωνσταντίνος Γαβριήλ
μάς αποκάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις
που κάνουν τη ζωή του ομορφότερη!
DRESSED IN STYLE Εμφανίσεις που ξεχώρισαν και η
κοσμική ζωή με τα μάτια της Χριστίνας Δημητρίου.
HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
MARKET Τα νέα της αγοράς.
PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.

