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СЕКС
ПРЕВЪРНИ ГО В

СЕРИОЗНА

ВРЪЗКА
С НАШАТА
ВЪЛШЕБНА
ПРЪЧИЦА
„ДА,
ВИНОВНА
СЪМ!“
Безполезното
изречение,
от което ще
те отървем
веднага

Да работиш
като Playboy
зайче и да
си много
дебела
(ИСТИНСКА
ИСТОРИЯ,
РАЗКАЗАНА ОТ
ПЪРВО ЛИЦЕ)

Майли
ТАКАВА,
КАКВАТО НЕ
Я ПОЗНАВАШ

Запази

ЛНАЯЛИТЦОЕТTО СOИ
с нашите бюти
тайни

ПАРИ
ЛЮБОВ

Ако това е твоето
житейско уравнение,
то си в беда (стр. 91)

ТИ ГО
РЕВНУВАШ
100% ТЕРАПИЯ

ОТ НАС ЗА
КОНТРОЛ НАД
ТАЗИ БОЛЕСТ

cosmopolitan.bg

септември
ОТ КОРИЦАТА
59 Такава, каквато
не я познаваш

100 Превърни го

в сериозна връзка
с нашата вълшебна
пръчица

46 Безполезното
изречение, от което ще
те отървем веднага
84 Запази лятото
на лицето с нашите
бюти съвети
91 Ако това е твоето
житейско уравнение,
то си в беда

94 100% терапия
от нас за контрол над
тази болест

78

МОДА

Дрес код деним
(25), Какво
харесахме
този месец
(32), В Дивия
запад (34),
Питай Мира
(35), Ела с мен
(68), 6 начина
да промениш
стила си (78)

68
84

КРАСОТА

Цялото красиво войнство
(11), Скрабовете се
завръщат (16), Този
месец се влюбихме в...
(18), Красиви сделки (19),
Питай Васи (20),
Запази блясъка (84)

Във всеки брой
6 Идеи за месеца
116 Хороскоп
118 Шопинг информация
120 Cosmo тест

98
И ОЩЕ

Високи постижения (39),
Страхотен ден (43), Toзи
плейлист ще те втали (53),
Дишай и надвий стреса
(56), Спри да ми пилиш
на главата (98), Би ли взела
за гадже робот (105)
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септември
Най-страхотният

Очила Mango

Хайлайтер
перли Gold
Paradise на
Douglas

Чанта Benettom

Стани част
от скандала
Той облече мъжете в поли –
скандал! Той
даде на Мадона
конусовидните
гърди – скандал!
Той създаде
аромат, който
се казва...
Scandal! Да,
Jean Paul Gaultier
за пореден
път разбива
стереотипите,
а ние можем да
кажем само –
краката горе!

Всички
хубави неща,
които да
направиш
този месец
Обувки Marella

Висок старт

6

Започни месеца с ултрависоки токчета, които
със сигурност ще
изстрелят самочувствието ти до небето
…или поне с няколко
сантиметра нагоре!
Червеният цвят е предимство, разбира се.
COSMOPOLITAN СЕПТЕМВРИ 2017 COSMOPOLITAN.BG

Цялото красиво

ВОИНСТВО
Хей, поне
някоя
от нас
трябва
да знае
за какво
служи.

Великденско
яйце ли съм?
Ах, дано съм
великденско
яйце!

Козметичният редактор Василена
Цанова има малка мръсна тайна:
тя не е майстор в гримирането,
но є плащат, за да учи теб
как да го правиш. Какво би се
случило, ако я пратим обратно
в училището по красота?

Аз сапун
ли съм?
А-а, сетих
се – секс
играчка съм.
Знаех си!
COSMOPOLITAN.BG СЕПТЕМВРИ 2017 COSMOPOLITAN
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Секси Cosmo

ДРЕСКОД:
ДЕНИМ
Посрещни новия месец по
най-запомнящия се начин!
Рецептата, с която няма
как да сбъркаш, е деним +
деним и... Отличителни
аксесоари, разбира се!
ФОТОГРАФИИ СЕРГЕЙ МИШУРОВ
СТАЙЛИНГ ДЖИГА САНЖИЕВА

Елек, риза и
панталонки Colin's
Сутиен Intimissimi
Чанта на кръста
Vagabond
Гривна Elisabetta
Franchi

Животът ни
прилича на спорт:
стремим се да сме
по-ефективни,
по-успешни,
по-привлекателни.
С една дума или
по-добре с въпрос:
за кого правим
всичко това? За
наблюдателите и
съдниците? Или все
пак заради себе си?
От кого и от какво
зависи самооцен
ката ни? Търсим
отговорите.

ВИСОКИ
постижения

ТОЗИ
ПЛЕЙЛИСТ
ЩЕ ТЕ
ВТАЛИ
Ключът към вдигането
на по-тежко и тичането
по-бързо? Всичко е в
научнопроектирания
плейлист от Spotify

НА
ГОСТИ
НА
МАЙЛИ
САЙРЪС

Блуза Johanna Ortiz
Шорти Wildfox
Шапка, обица
на пъпа на Майли
Обувки Susi Studio
Колие, обици
Selim Mouzannar
Колие, пръстен
на лявата ръка
на Майли
Гривна Annina Vogel
Пръстени на
дясната ръка Shay

ФОТОГРАФ: ELLEN
СТИЛИСТ:

VON UNWERTH
JAMES WORTHINGTON DEMOLET

Какво е секси за

септември

И Други Неща
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ЛЮБОВ ОТ БЪДЕЩЕТО – ВРЪЗКА С РОБОТ!
По време на дискусия „Любов и секс с роботи“ британски учени са обсъдили възможността
в най-близко бъдеще хората да могат да сключват брак със своя усъвършенстван секс робот,
тъй като сексът между човека и машината ще стане текуща практика в най-скоро време!
Според експерта по изкуствен интелект д-р Дейвид Леви в недалечно бъдеще законодателството
ще трябва да се съобрази с новите реалности и да допусне брак между роботизирана сексуална
кукла и нейния партньор от плът и кръв. „Машините ще трябва да се сдобият с човешки права“,
пророкува д-р Леви. Той е убеден, че браковете между роботи и хора ще бъдат легализирани.

