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44

февруари
Най-страхотният

Сутиен
от салон
Bra+Studio

Превърни деня на
влюбените в месец
на влюбените!

Колие Max&Co

Запази температурата
в спалнята гореща през
целия февруари със секси
дантелено бельо, на
което той няма да устои.
Блуза Benetton

Сутиен
от салон
Bra+Studio

Всички
хубави неща,
които да
направиш
този месец

Чокър Mango

Обици H&M,
17,99лв.

Носи нещо
розово на
14 февруари,
за да привличаш
любов и погледи.

Чанта Benetton
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Обувки H&M

ЗАХАРНИ ЦЕЛУВКИ

Ето една невероятно интересна трошичка научна истина, която си струва да научиш: честото
ухание на захар около теб намалява желанието ти да хапваш сладко. По случай разкритието
предлагаме ти рецепта за захарен скраб. Той не само ще се превърне в новото ти тайно оръжие за
отслабване, но и ще направи устните ти кадифено меки, точно навреме за Свети Валентин. В малко
бурканче смеси захар (колкото да го напълниш), 1/2 ч.л. мед, няколко капки кокосово масло, малко
нарязан балсам за устни и 2-3 щипки сол. Бъркай колкото можеш по-дълго. Да ти е сладко!

Секси Cosmo

ОБЕКТ НА
ЖЕЛАНИЕ

През студените месеци нямаш нужда
от класическите си авиатори, а от
нещо, което ще накара хората около
теб да се усмихнат! Изрази цялата
си любов само с един поглед!
Очила Linda Farrow x Markus Lupfer
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Здравей,
Приянка

Само в Cosmo

Да си представиш Приянка Чопра без облаче прах зад нея от тичане,
е почти невъзможно. Докато нейният победоносен поход от успех към
успех продължава да удивлява света, тя използва всеки свой ход, за да
покаже, че една жена може да постигне всичко и да бъде навсякъде.
OT

SAUMYAA VOHRA

Д

окато градът се срива
под неочакваните мумбайски наводнения, едно
студио стои и чака сигурно закъсняващата Приянка Чопра,
а екип от изтормозени асистенти тичат насам-натам,
за да подготвят всичко. Едва
вмъкнатите в графика няколко часа за снимки са в риск, но
насред притеснените разговори за времето и проверките
на задръстванията в Google
Maps влиза Приянка – точно в
уречения час.
Видно е какво отличава
Приянка от останалите.
Светът около нея може
да се срива, но тя не губи
самообладание. Вероятно
хладнокръвието є е това,
което плаши всички, но когато є го казваме, отговаря,
протестирайки: „Толкова
често го чувам. Аз постоянно
се смея и се шегувам с хората,
а те ме намират за всяваща
страх. Направо съм потресена, че мислят така за мен,
човек“, гласът є се повишава
с една октава и тя продължава. „Мисля, че е, защото
съм директна и не ме бива със
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СНИМКИ ABHAY

SINGH

СТАЙЛИНГ AMANDEEP

социалните очаквания. Май
хората не са свикнали някой
да е толкова директен с тях.
Те не знаят, но аз обичам да
си плача. Много често, когато
съм разстроена, хващам
най-добрата си приятелка
за компания, грабвам кофа
сладолед и плача. Аз съм зодия
Рак и лесно се разплаквам. Не
позволявам на никого, освен на
мама и на приятелките ми, да
ме виждат така. Аз не обичам
конфронтациите. Ако съм
ядосана, предпочитам да плача, вместо да крещя. Много
трудно се вбесявам.“
Твърдението є е потвърдено минути по-късно, когато
започва да танцува грациозно
и заразно, посред сесията.
Смехът є, докато се поклаща
под звуците на генеричния
техно-поп, е необуздан и заразителен. Свободата є показва,
че макар да изглежда сериозна
и хладнокръвна, има друга
страна на Приянка, която се
показва рядко. Тази страна
е на момичето, което гледа
ТВ сериали в събота вечер
(предпочитам The Crown и
The Handmaid’s Tale), обича

KAUR

семейството си до смърт
(най-много ме е страх да не
ги загубя – направо се парализирам) и често е обзета от
безпокойство и страх. „Често
ми се случва да си сложа маската и да се изправя срещу
света, издокарана в хубави
дрешки. Обаче какво става,
когато останеш сам? Когато си лягаш вечер и ставаш
сутрин – мислите, които ти
се въртят в главата, когато
си обграден от самота? Имам
доста мрачни дни, предполагам, че всеки ги има“, споделя
тя, докато в иначе резервирания є вид се промъква
уязвимост.
У Приянка има предпазливост, която се вижда в
непоколебимото є поведение.
Дори и най-добре скритата
камера не може да я хване в
безпорядък. Познава тялото
си до съвършенство (и дрехите, който є стоят добре) и
се старае всяка нейна снимка
да е перфектна. Приянка
има вид на жена, която не
би се захванала с живота, без
да има предварителен план.
„Напротив, аз съм много

Само в Cosmo

Бродирано
боди Falguni
Shane Peacock
Пръстен с
перла Outhouse
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ВЛЮБЕНА
В НЮ ЙОРК

Микс от текстури, материи и цветове, вдъхновени от космополитния град,
допълнени по един брилянтен начин от блестящи детайли или ефектни акценти,
поставят палтото на пиедестал, а теб – в центъра на вниманието!
ФОТОГРАФ JOSE LUIS BENEYTO

СТИЛИСТ ISE WHITE

И Други Неща

с
к
Е
ФАКТОРЪТ
СРЕЩУ
ЛИЧНИЯ
ИЗБОР
Ако сравняваш настоящите
с бившите, това лош навик
ли е, или сигнал, че нещо не
ти харесва във връзката
ви? Отговора ще научиш
от известния психолог и
автор на книгата Искам и
ще съм Михаил Лабковский.

ДРУГОТО
ЛИЦЕ НА
ЛЮБОВТА

В месеца на Свети Валентин
няма да говорим само
за любов, а и за нейното
второ лице: насилието.

