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неща, които
да правиш
този месец

1

Намери си принц

Шотландецът Ричард Мадън е най-известен с ролята си в Игра на тронове.
В новата екранизация на Пепеляшка е
принц. Точно затова, (наистина изглежда като принц), можем да сме сигурни, че филмът ще е приказно хубав.

Сутиен H&M,
24,90 лв.

2
РАДВАЙ СЕ

Как се подготви за ролята? Прочетох много
книги, такива, каквито си представях, че принцът би чел по онова време, като Владетелят на
Макиавели и Към себе си на Марк Аврелий. Ходих на
уроци по танци, защото преди не съм танцувал и
исках да изглежда, че знам какво правя в сцените с
балните танци.
Рзкажи ни за отношенията между принца и Ела?
Принцът се променя от момента в който среща
Ела. Става по-самостоятелен и започва да отстоява позициите си за неща, с които не е съгласен. В тяхната връзка има също и хумор.
Как се работи с Лили Джеймс? Наистина е щастие да се работи с Лили. Тя е много специален
човек и актриса. Наслаждавах се на общите ни
сцени, като тази, в която принцът и Ела си говорят за пръв път откровено... усеща се, че те са
млади и не знаят как да говорят един с друг.

на настъпването на пролетта. Можеш да го
отпразнуваш по всякакъв начин. Например,
като облечеш секси бельо в пролетно зелено.

3

Посади
цвете

В двора или в саксия. Ако ти се струва, че няма смисъл,
нямери го. Може да е босилек, който
със сигурност ще използваш.

5

4

Пепеляшка
Приказката на приказките е по-прекрасна от всякога,
режиирана от Кенет
Брана с красива
принцеса (Лили
Джеймс, Имението
Даунтън) и принц
като от сънищата
ни (Ричард Мадън).

10

Трасьори
Тейлър Лаутнер е в
една съвременна интерпретация на класическия разказ за
Оливър Туист.
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Бикини H&M,
24,90 лв.

7

6

Несломен
Филм на Анджелина
Джоли. Епична
драма, проследяваща невероятния
живот на олимпийския и военен герой
Луис “Луи“ Замперини
(Джак О’Конъл).

Фокус
По-скоро романтичен филм, отколкото криминален, с
Уил Смит и Марго
Роби (секси блондиката от Вълкът от
Уолстрийт).

9

8

Чапи
Робот със сърце,
който може да
стане най-добрия ти
приятел. Хю
Джакман и Сигорни
Уивър също са тук.

Среднощно
преследване
Ако ти трябва истински екшън,
можеш да си сигурна, че това е филмът. Лиъм Нийсън,
Ед Харис... става
ясно, нали?

Секси Cosmo

1. Folli Follie
2. Oxette от notosgalleries, 240 лв.
3. Madison NY от Timeland
4. Esprit от Giulian, 119 лв.
5. Fullspot
6. Esprit от Giulian, 119 лв.
7. Loisir от notosgalleries, 110 лв.
8. Fullspot
9. Folli Follie
Сутиен Chantelle от
Seven Seconds, 132,90 лв.
Халат La Perla
СНИМКА Васил Германов
МОДЕЛ Марина@Intermodels
ГРИМ Петя Христева за Clarins
Използвани продукти: Фон дьо тен
Skin Illusion Foundation SPF10, Спирала Wonder Perfect Mascara 01 black,
Червилo Rouge Eclat 08 Coral Pink
КОСА Силвия Ангелска за салон
Stephan Iztok
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3
4

5
6
7

8

9

Въртележката
на времето
Нека да са цветни,
вдъхновяващи
и... отброяващи
точно времето!

Секси Готина Мода
Раница Gucci
от Fashiondays.bg,
336,90 лв.

ЗА ДА ДОСТИГНЕШ МОДНИЯ
ВРЪХ, ОСИГУРИ НА ДЪНКИТЕ
С АПЛИКАЦИИ ПОЧЕТНО
МЯСТО В ТВОЯ ГАРДЕРОБ.

Дънки Patrizia Pepe

И
Н
А
ХВ МА
Ъ
Т
И
Р
Боти Paty
Calvin от
Humanic,
139,95 лв.

Риза Springfield,
49,95 лв.

колко
В тези няевицата
кадъра п Айко
Джаней рира как
демонстразиш
да преоб а си,
гардероб на
вдъхновекалната
от музи
сцена!
АФИЯ SIL
Ф О Т ОГ Р

J A M AG G

Бомбър
Stussy Iconic
Jacket от
Massive,
359 лв.

20
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Готина Мода Секси

Гривна Morellato
от Fashiondays.bg,
34,90 лв.

Панталон
Moto Track
Pants Stussy
от Massive,
189 лв.

ТАНЦУВАЙ В РИТЪМА
НА БИЙТА С НЕУСТОИМАТА
КОМБИНАЦИЯ ОТ СПОРТНО
ОБЛЕКЛО И БЛЕСТЯЩИ ДЕТАЙЛИ.

Кецове Shano,
160 лв.
Бомбър
Max&Co
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Rouge Volupte Shine No 29
на Yves Saint Laurent

Isabel and Ruben Toledo
Lipstick на M.A.C

Pure Color Envy Shine Sculpting Lipstick
нюанс Surreal Sun на Estee Lauder

Kiss Kiss нюанс 540 на Guerlain

Rouge Dior Baume
нюанс 678 Gala на Dior

Rouge Coco нюанс
Gabrielle на Chanel

ЦЕЛУНИ
ГО
ги
на
зави

ИЗПРОБВАХМЕ
ЧЕРВИЛА
С ДРЪЗКИ
ЦВЕТОВЕ
ЗА ТЯХНАТА
ДЪЛГОТРАЙНОСТ.
РЕЗУЛТАТ:
ИЗДРЪЖЛИВИ
СА, ТРУДНО
ЩЕ СКРИЕШ
КАКВО СИ
ПРАВИЛА
СНОЩИ.
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Красота Красиви идеи

Този месец
се влюбихме в...

Еротичната мечта на една
жена – това показват снимките от кампанията на аромата
L'Extase на Nina Ricci – полугола
Летисия Каста с премрежен от
удоволствие поглед.
Инстинктивно си представяш
как ухае – сатенена ласка на
бели венчелистчета, подчертана от рози и оформена от
зърна розов пипер. Накрая,
мускусната сянка се разкрива,
опияняваща, възбуждаща и възпламеняваща сетивата. Няма
място и за капка свян.

ЗВЕЗДЕН
ПРАХ

НА ЛОВ ЗА
ДИАМАНТЕНИ
ТРЮФЕЛИ

В горите на югозападна Франция се крият изключително редките черни диамантени трюфели. От кулинарна рядкост с
изключителен вкус, Estee Lauder ги превръща в извор на младост. Нужни са 1015 килограма от тези съкровища на природата, за да се извлече само килограм
чист екстракт. Той е включен в новия луксозен крем Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative
Energy. Както подсказва името му, неговата цел е да засили клетъчната
енергия, за активиране и запазване на по-здрав и млад вид. Едновременно с
това, подобрява производството на колаген с 215% за 72 часа. Скъпоценното действие е подкрепено от 24-каратово злато и перли от Южните морета, придаващи моментален блясък.

МАЛИНОВО
СЛАДКО

Потопи устните си в малиновото съвършенство на
маслото за устни Instant Light
Lip Comfort на Clarins. Лимитираният нюанс Raspberry
нежно оцветява, като същевременно се грижи за кожата
с три масла: лешник, органична жожоба и малина. Това от
лешник е включено във всички
масла за лице и тяло на марката, заради подхранващите
си свойства.
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Вълшебната
възглавничка

На пръв поглед сигурно ще си
помислиш, че Miracle Cushion
на Lancome е компактна пудра.
Или пък е компактен фон дьо
тен? Не съвсем... Когато го
отвориш, забелязваш херметическа затворена.... възглавничка. Тя е мека и пружинираща. Щом
я натиснеш, тя отделя малка доза
цветен, лек флуид, който освежава, изравнява и защитава тена
от UV лъчите. Кожата е разкрасена и хидратирана, озарена с кадифен блясък, сякаш полирана.

(снимки) ФИРМИТЕ ВНОСИТЕЛКИ

Най-накрая разкрасяващите перли
Meteorites на Guerlain имат своята
компактна версия! Представени
в елегантна, преносима сребърна
табакера, те са фино пресовани в
мозайка от озаряващи и коригиращи нюанси. Финият прашец облива
лицето в ореол от светлина, като
всеки един от цветовете има различно предназначение – зеленото
тушира зачервяванията, бялото
освежава тена, а шампанското
нежно го изглажда.

Между
чаршафите
с Летисия
Каста

Твоите
малки
странности
ТОВА, ЧЕ ИЗГЛЕЖДАТ НЕЛЕПИ, НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ГИ КРИЕШ.
ПОКАЖИ ГИ И УСЕТИ КОЛКО ОСВОБОЖДАВАЩО МОЖЕ ДА ТИ ПОДЕЙСТВА
О-НИКАЛНА

Знаеш ли какво не харесват
хората наистина? Извадените
от калъп хора. Странностите
те правят различна, дори ако
са малко притеснителни. Да ги
извадиш на бял свят показва, че
се чувстваш добре в кожата си,
а това винаги е плюс.

ПОД ПРОЖЕКТОРА

Това, което е различно в теб,
винаги ще те отличава – сети се
за Лейди Гага или Зоуи Дешанел,
които са прекрасни, но нестандартни и затова никой не може
да ги сбърка. Използвай странностите си, за да блеснеш в кариерата си, любовта и навсякъде.

ТОЛКОВА
БЕЗГРИЖНА

Нали знаеш как някои хора не
ги харесват, защото толкова
много се напъват да ги харесат
всички на всяка цена? Това никога
няма да може да се случи с теб,
ако не се преструваш и си просто себе си.

СВЯТ НА
ОСОБНЯЦИ

Разрешавайки си да си особнячка, ще откриеш колко много хора
са като теб или те харесват
заради странния ти вкус – а не
е ли по-приятно да си прекарваш
времето с хора, които оценяват
истинското ти аз?

ЗНАЙ
СВОЯТА
ЦЕНА
!
Й
А
В
Я
О
Т
ОТС
ИЯ

„Скромността е за тези, които нямат
други качества“, гласи народната мъдрост.
Или по друг начин – ако непрекъснато се подценяваш, не означава че си благородна, сладка
и срамежлива, а най-вероятно - използвана и
губеща в любовта, в личния и професионалния
си живот. Не е ли време да спреш това?
ПО ТЕМАТА РАБОТИХА GLYNIS HORNING И ИНА ГЕРДЖИКОВА
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З

а добро или зло живеем във време, в което животът на всеки е на показ
и така изглежда от Facebook, през Instagram до Twitter. Приятелите от
детството, съучениците и познати от университета, разнообразни
колеги и приятели – всички някак са успели да вкарат живота си в релси, да си
намерят страхотна работа, да си поделят профилна снимка с половинката и
дори да се сдобият с няколко дечица. Трудно е пред цялата тази информация
да не се замислиш ти докъде си в житейските графици и да се сравниш с тях.
Затова и е толкова важно да знаеш собствената си стойност. Постиженията
на околните не правят твоите по-малко смислени и щастието на околните
не означава, че си се провалила в тази задача. „Ако не поемеш отговорност за
личното си щастие – да откриеш най-основните нужди и желания и да ги отправиш към тези, които обичаш и тези, с които работиш – няма да успееш да
бъдеш себе си напълно“, обяснява Ян Липман, клиничен психолог и консултант
по самоувереност. Преминавайки от ролята на действащо лице в ролята на
свидетел на собствения си живот, неизбежно самооценката ти губи баланс.
„Когато отношенията ти се фокусират обикновено около приоритетите на
околните преди твоите собствени, то балансът е разрушен“ добавя Белинда
Пероу, психолог и семеен терапевт и пояснява: „Щом при двама души единият
надделее в желанията си в емоционален план, то другият отстъпва и се отдалечава“. Рано или късно тази зависимост отключва стресова реакция, което
може да доведе до некомфортни моменти, депресия, скандали и дори край на
връзката. Истината е, че от теб зависи да се погрижиш това да не става
практика в живота ти, независимо дали говорим за работата или за отношенията с приятелите и твоя човек.

1. Определи
цената си
ОЦЕНИ МИНАЛОТО СИ

Ниската самооценка днес
може да е свързана с травма,
възникнала в детството или
с усещането, че не заслужаваш
това, което получаваш, обяснява Липман. Потискането
на собствените нужди поради страх от отхвърляне от
родителите, поставянето
на чуждите приоритети над
собствените и обвиняването на
себе си, че не заслужаваме любов,
вместо да го обясним с това,
че родителите не са я осигурили по правилния начин – това
мислене може да се превърне във
вреден навик, който променя
оценката за себе си. Когнитивната поведенческа терапия
може да помогне много, затова
не се страхувай да се свържеш
със специалист – няма нищо
нередно или притеснително да
се обърнеш към психолог, защото в терапията ще погледнеш
проблемите отстрани и по
начин, който дава възможните
развръзки.

ВГЛЕДАЙ СЕ В ПОВЕДЕНИЕТО СИ

Ако се чувстваш виновна, че
взимаш повече, отколкото заслужаваш, ще получиш прекалено
малко, смята психологът. Стереотипите действат именно
по този начин – традиционно
жената трябва да загърби желанията си на втори план пред
тези на околните. Но угаждането на гаджето или колегите
често може да доведе до това
да правиш компромиси със себе
си. Случва ли ти се да чувстваш
недоволство, гняв или самообвинения в някоя ситуация, но да си
замълчиш и запазиш за себе си?
Реши се да промениш това.

ЗАРЕЖИ МАСКИТЕ

Ние сме различна версия на себе
си във всяка различна ситуация
и сами избираме образа и реакциите, които проектираме на
околните и искаме те да видят
у нас. „Да осъзнаеш собствената
си цена означава да се свържеш с
истинската си същност“, обяснява Алисън Хърт, лайф коуч.
„Когато свалим маските, вече
не се страхуваме да се изправим

пред истинското си Аз, придобиваме усещане за самооценка и
започваме да я зачитаме“.

ПОЕМИ ОТГОВОРНОСТ

„Осъзнаваме качествено своята
цена, когато започнем наистина
да мислим за себе си, да поемаме
отговорност за изборите си и
да обръщаме внимание на чувствата и нуждите си “, допълва
Хърт. И това е най-простата
истина – от кого зависи да се
наспиш, да не пренебрегваш тялото си, да казваш „не“, когато
трябва и да се чувстваш комфортно във всяка ситуация? От
теб, разбира се.

НАБЛЮДАВАЙ СЕ ОТСТРАНИ

„Обърни внимание на начина,
по който говориш на себе си –
думите, които избираш за себе
си трябва да бъдат такива, с
които би утешила близък приятел. Ако имаш навика в различни
ситуации да се обиждаш на
„идиотка“, „глупачка“ – спри
това незабавно“, казва експертката. Това важи също и ако се
извиняваш прекалено много,
изискваш мнението на околните, подлагаш под съмнение
комплиментите и се вглеждаш
прекалено много в недостатъците си. Хайде, стига толкова!

ВНИМАВАЙ С КОМПРОМИСИТЕ

Определено количество отстъпки са много важни за всеки
тип отношения, но ако непрекъснато и все по-често даваш
повече – внимавай. Не всяка
ситуация изисква компромис
и когато започнеш да излизаш
извън собствените си граници
на комфорт, за околните това
означава, че е в реда на нещата
тези граници да не се спазват.
„Ако изискванията към теб са
неоснователно високи, ще проявиш негативна реакция, което
пък ще даде шанс на другия човек
да натиска повече“, обяснява
Липман.

РАБОТИ ПО ОСЪЗНАВАНЕТО СИ

„Целенасоченото осъзнаване
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47

ИМ АШ ЛИ
КИБРИТ?
ДА ЗАПАЛИМ ОГ ЪН Я!
Н А К А РА Й
ВСИЧКИ ДА
ТЕ ЗАБЕЛЕЖ АТ С М Н О ГО Б Р О Й Н И
ВИЗИИ –
ПАЙЕТИ,
ДЖИНСИ,
Ж И ВОТИ Н СКИ ПРИНТО В Е , КОЖ А
– Н Е УД Ъ Р ЖИМА СИ!

С
ЕК
СИ
КАКВО Е

Рокля: Roberto Cavalli. Обици: Lara Bohinc. Пръстен
(на левия безименен пръст,
в цялата фотосесия): личен
на Гуен. Всички останали
пръстени: Lynn Ban Jewelry

ЗА МАРТ?

Сако Marks&Spencer, 119 лв.
Бюстие adidas, 61 лв.
Колие Patrizia Pepe
Клин Just Cavalli
Маратонки Just Cavalli

ОТНОВО
В ИГРАТА
ПРЕДИЗВИКВАМЕ ТЕ
ДА ЗАПОЧНЕШ ПРОЛЕТТА
С 1:0 ЗА ТЕБ, КАТО
ПОКАЖЕШ ТОП ФОРМА
КАКТО В ЗАЛАТА, ТАКА И
НА ДАНСИНГА! НИЕ ЩЕ ТЕ
ЗАРЕДИМ С МНОГО ЦВЯТ,
ПРИНТОВЕ И БЛЯСЪК,
КОИТО ДА МИКСИРАШ
СЪС СПОРТНИТЕ
ДЕТАЙЛИ ЗА ЕДНА
СУПЕР СВЕЖА ВИЗИЯ.

ФОТОГРАФИИ ВАЛЕНТИН ДАНЕВСКИ

Шапка adidas, 45 лв.
Блуза DKNY от Prive
Клъч BCBGMAXAZRIA

Победи
часовника,

КРАСАВИЦЕ!
БЪРЗАШ ЛИ? НИЕ СЪЩО. ИЗПОЛЗВАЙ
УМНО ЦЕННОТО СИ ВРЕМЕ С НАШИЯ
ГИД ЗА ЕКСПРЕСНО РАЗКРАСЯВАНЕ
ОТ KATE
T

URNER

П

роверяваш ли си
Фейсбука, докато
разсеяно нанасяш
руж по скулите?
Пробвала ли си се да жонглираш
със сешоара, докато се обличаш?
И ти ли си като момичетата,
които отиват на работа с още
влажна коса? Разбираме те –
животът е прекалено забързан
и никога не ти стига времето
за всичко. Cosmo проведе анкета, за да разбере колко точно
се вманиачават читателките
ни по бюти приготовленията. Отговорът е: много. 1/3
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от вас прекарват 20 минути
в гримиране и впечатляващи
40% правят всичко по пътя за
работа. Интересно, но разкрасяването по време на път вече
не се осъжда: 78% не се притесняват, когато видят други
жени да го правят на публично
място. Изглежда, че привеждането във вид със скоростта на
светлината е фактор в модерното общество. Време е да
усъвършенстваш това умение.
Всъщност, когато времето те
притиска, изваждаш наяве найдобрите си качества.
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Любов, Секс И Други Неща

Класическата МИСИОНЕРСКА
и ПОЗА ЛЪЖИЧКИ са найдобрите приятели на
мързеливото момиче – ако
си уморена след Бикрам йога,
МОЖЕМ ДА ТЕ РАЗБЕРЕМ.
Но малко разговор за това
как стоят нещата
в действителност: понякога
да си отдолу не е най-добре
за твоя ОРГАЗЪМ.
Изследванията показват, че около
25% от жените могат да свършат
в която и да е вариация на мъжа
отгоре. Но три от всеки четири
момичета, събрани на кафе, биха се
съгласили: ездачката си е сериозната работа. Не само че по-бързо ще
стигнеш до оргазъм (не че не ти се
случва достатъчно често), но ще
изглеждаш и ще се чувстваш като
богиня. Ездачката е енергична,
оргазмична, утвърдителна... и
казахме ли вече оргазмична поза? За
разлика от мъжките оргазми, по
време на проникване при теб не е
толкова важно да получаваш повече
тласъци, а това колко любов получава твоят клитор. Идеалната
поза е всяка, в която горната част
на неговия пелвис се трие в твоето
копче на удоволствието. „Много
жени смятат, че е много по-лесно да
получат точно толкова клиторна
стимулация, колкото им е необходима, в позата на ездачката”, казва
секс терапевтът и лекар Стефан
Снайдър, който е съветвал стотици
двойки по отношение на техните
креватни упражнения. След като
веднъж заемеш позата, също така
трябва да изпиташ подходящия
натиск и ритъм, за да стигнеш,
където трябва. А когато си отгоре,
можеш да го осъществиш за себе си.
В крайна сметка ти имаш повече
свобода да се триеш в партньора си,
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или да протегнеш ръка и да се докосваш, когато си отгоре, отколкото
когато си по гръб и си представяш,
който там си представяш. Възможността да поемеш контрола и да го
яхнеш съвсем буквално промени секс
живота на жените.
„Свършвам по-бързо, когато съм
отгоре – казва Каролайн, на 27. –
Мога да контролирам ритъма или
да кажа на приятеля си „Спри да се
движиш”. Той няма нищо против
да се подчинява”, смее се тя. (Не че
има значение, но според национално
изследване на мъжко издание, ездачката е любимата поза на мъжете
– но за това ще има повече по-късно).
Ако те мързи, язденето няма защо
да се превръща в упражнение. Само
попитай Зои, на 26, друга супер почитателка на позата ездачка. „Ако
се уморя, той свива краката си и се
занимава с движенията, а аз просто
си седя и се концентрирам върху
оргазма си... което е супер”.
Ако твоите оргазми не са особено
добри (или още по-зле, никакви ги
няма), е време да ги хванеш и да ги
върнеш при себе си. Ездачката му
показва (и ти напомня) че ти знаеш
какво искаш и не се страхуваш да
си го вземеш. Така че отивай и се
захващай на работа. В леглото си.
На канапето. На бабиния люлеещ се
стол. Просто бъди отгоре. Няма да
съжаляваш.

ТВОЯТ НАЙЗАШЕМЕТЯВАЩ СЕКС
В ПОЗАТА ЕЗДАЧКАТА
Ездачката е много палава
поза – с много диви вариации. Така че използвай целия репертоар: ето как да
стигнеш до екстаз, като
използваш максималното от
ездачката (пищене, тежко
дишане,)

ОТ НАС ИМАТ
НУЖДА ОТ
КЛИТОРНА
ЛЮБОВ, ЗА ДА
СВЪРШИМ.
СТАВА ПОЛЕСНО, КОГАТО
СИ ОТГОРЕ!

ПОДОБРЕНИЕ
НА ЕЗДАЧКАТА
Клиторът ти не получава достатъчно внимание? Надени напръстник вибратор, като
например PicoBong IPO
(thepleasurechest.com),
и ще видиш колко много
внимание ще получи.

ПРЕДИЗВИМРЪСНИШКО ТРИЕНЕ
ЗАЛЮЛЯВАНЕ ПОХОТЛИВО
КАЙ СЕКСРОДЕО
Имаш ли седалищ- В поза ездачката ПОВДИГАНЕ
ОЧАКВАНИЯТА Почивай си от ек- ните мускули на наобратно
Отдъхни (и го изНяма нужда да
подскачаш надолунагоре на висока
скорост (само
защото той така
свършва, когато
закъснява за работа). Превключвай движенията
с дълги бавни
тласъци.

шъна вън-вътре и
върти в кръгови
движения бедрата
си (никой не се е
оплакал от движения във формата
на цифрата осем),
така че клиторът ти да получи
повече любов от
неговия пелвис.

Мария Шарапова?
Разтвори крака,
стегни се срещу
гърдите му, свивай коленете си
нагоре и надолу
и се трий в него.
Твоят секси шпагат = по-дълбоко
проникване.

(с лице към
краката му).
Това е прекрасен
ъгъл за уцелване
на G-точката
(за теб) – и
създаване на илюзията за впечатляващия задник
на Ким Кардашиан
(за него).

ненадай приятно)
като го оставиш
той сам да контролира екшъна.
Наведи се напред
и го накарай да те
сграбчи за кръста
или под дупето и
да те повдига нагоре-надолу върху
себе си.

ЗАПОЗНАЙ СЕ ТЕНДЖЕРА
С ЦИЦИТЕ
ПОД
Нека твоят сексу- НАЛЯГАНЕ
ален обект да седне на едни стол,
а ти го яхни. Така
ще имаш контакт
лице в лице, и ще
получиш клиторна стимулация; а
той ще се запознае от близо с дупето и прекрасните ти гърди.

Яхни го наобратно
с крака, изправени пред теб. Като
свиваш вагината си, свиваш
мускулите, които
ти помагат да
свършиш. (Това
е оргазъм на напрежението. Или
магия.)
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+ Твоето Тяло
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Ш
Вдигаш вилицата, слагаш в устата, нали? Здравословното
хранене би трябвало да е точно толкова лесно, но в истинския живот, когато си заета, разорена, лакома или всичко
това взето заедно – нещата стават по-сложни. Пътеводителят на Cosmo решава тези и други твои дилеми, за да се
наслаждаваш на всичко, което минава през устата ти.
от Marjorie Korn
фотографии на Travis Rathbone
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