15 .1.12
Η Madonna λίγο πριν μπει
στην αίθουσα του Beverly
Hilton Hotel, όπου έλαβε
χώρα η φετινή τελετή των
Golden Globes. Μάλιστα,
η βασίλισσα της pop έφυγε
με γεμάτα χέρια, αφού
τιμήθηκε με Golden Globe
για Καλύτερο Τραγούδι για
το «Masterpiece» από την
ταινία W.E., στην οποία είχε
(και) το σκηνοθετικό τιμόνι.
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ΘEΜΑΤΑ
46 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ «Η υπερβολική δημοσιότητα δεν μου
αρέσει. Είμαι ένας άνθρωπος που πατάει γερά στη γη.
Απεχθάνομαι τα ψώνια, δεν τα μπορώ».
52 ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ «Ποτέ δεν ένιωσα ο ωραίος της
παρέας»;
58 ÉRIC CANTONA Ποιος θα ήθελε να τα βάλει με το βασιλιά
«Canto»;
62 ΧΡΥΣΠΑ «Θέλω να βγάλω τον πιο σέξι, τον πιο ώριμο
εαυτό μου. Aισθάνομαι ότι μεγάλωσα».
66 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ «Ο πατέρας μου είναι ο πιο
παρεξηγημένος άνθρωπος στον κόσμο».
72 ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ « Έχω ερωτευτεί τόσο λίγες φορές,
που τις θυμάμαι. Πάντα ήμουν “σχεσάκιας”, από μικρός».
76 O LEONARDO DI CAPRIO είναι η πρώτη επιλογή των
σκηνοθετών για bigger than life ρόλους εποχής.
82 ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ «Θέλω να πεθάνω στη σκηνή».
86 ΣΟΦΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ «Στη ζωή μου είμαι πολύ ντροπαλή,
μονόχνοτη και μοναχική».
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ΜOΝΙΜΕΣ ΣΤHΛΕΣ
7 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...
MUST LIST Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή την
εβδομάδα.
NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
GOLDEN GLOBES 2012 Σαν τις παλιές καλές μέρες.
FACE Love is a gift: Όταν οι celebrities ερωτεύονται και το
δείχνουν (σελ. 40), Kate Middleton: Style icon ή μοντέρ
να πριγκίπισσα; (σελ. 42), Αλέξανδρος Παρθένης-Κατερίνα
Θάνου: Η ιστορία πριν από τον έρωτα (σελ. 44).
STYLE Ζεστασιά και άνεση.
GOOD LIFE Όλα για τη γυναίκα.
SMALL LUXURIES Η Ελισάβετ Μουτάφη μάς αποκάλυψε
όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν τη ζωή
της 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.

