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Mai mult decât în alţi ani, în 2018 ne dorim, de 
Paște, să fie primăvară din toate punctele de 
vedere, nu doar calendaristic. Nu a fost o iar-
nă grea, din contră, dar s-a lăsat dusă foarte 
greu și, cum ultima impresie contează, dorinţa 

de a schimba registrul este foarte puternică. De Paște, sărbătoa-
rea reînvierii și a bucuriei, vrem să avem parte de lumină multă, 
de prospeţimea unică a verdelui oferit de natură și de căldură, 
care să ne curprindă atât din interior, cât și din exterior. 
Dacă sunt multe lucruri pe care nu le putem controla, inclusiv 
cele legate de ciclul fenomenelor naturale, există și chestiuni 
care depind de noi. În căldura căminului, alături de familie, 
ne putem oferi bucuria simplă a unei mese rafinate de Paște. 

De altfel, rafinamentul reprezintă cifrul care 
deschide ușa spre lumea uluitoare a senzaţi-
ilor unice. A devenit oficial că pregătirile au 
farmecul lor și fiecare nouă descoperire din 
această arie vastă, pe care o împarţi cu cei 
dragi, îţi oferă un plus de satisfacţie unică.  
Succesul nu ţine de cantitate, balanţa reușitei 
putând fi înclinată decisiv de calitate, inclusiv 
în ceea ce reprezintă sentimentele.
Fiecare an are și o primăvară, important este să o 
descoperim la timp, dincolo de ce spun specialiș-
tii în meteorologie.
Vă urăm un Paște cald, luminos, plin de bucurie și speranţe!

DAN 
NICOLAIE

redactor

SĂ FIE PRIMĂVARĂ!
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Recunoaştem întotdeauna primăvara 
prin culoare. Nici în materie de modă 
lucrurile nu stau diferit! Unul dintre 
principalele trenduri ale acestui sezon 
este cel al culorilor pastelate. În plus, 
motivele florale vintage sunt reinventate, 
punând în valoare delicateţea feminină. 
În primăvara-vara lui 2018 este foarte 
simplu şi uşor să fii stilată şi frumoasă! 

1. Eşarfă Gavroche, Hommage a 
Claude Monet, FREYWILLE, 400 lei
2. Cercei Mini Creoles, Ode to Joy 
of life, FREYWILLE, 3830 lei
3. Rochie cu două feţe 
Magenta&Galben, 
Laura Hîncu, 1800 lei
4. Colier Wave, Ode to Joy of Life, 
FREYWILLE, 2260 lei

5. Pantofi LE SILLA, preţ la cerere
6. Rochie Clara Rotescu, 
preţ la cerere
7. Brăţară Aphrodita, Hommage a 
Hundertwasser, Set Street Rivers, 
FREYWILLE, 4570 lei
8. Rochie BSB, 375 lei
9. Pantofi CASADEI, preţ la cerere
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Buchet 33 lalele roz, 200 lei

Aranjament floral minitrandafiri ciclam şi frezii, 165 lei
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INTERVIU

Cât de greu este să � i mereu în faţa re� ectoarelor?
Atunci când faci ceea ce-ţi place, nimic nu este 
greu!
Cum este in� uenţată viaţa ta personală de cea 
de vedetă?
Am reușit de cele mai multe ori să împart cele 
două și, o dată cu experienţa, o fac din ce în ce 
mai bine.
Te regăsești în imaginea creată de mass-media?
Îmi place să mă joc cu mintea oamenilor, iar 
imaginea creată de mass-media este cel mai bun 
exemplu!
Ce simţi că îi lipsește showbizului românesc?
Asumarea și respectul pentru scenă. De cele mai 
multe ori întâlnesc oameni ce urmăresc să dea 
un “BOOM”, neinteresaţi să construiască ceva 
sustenabil. Din păcate, asta face ca realitatea de 
pe scenă să nu coincidă cu un produs crescut 
arti� cial. 
Care sunt proiectele de care te ocupi în prezent?
Am foarte multe. Am “updatat” showul pentru 
concert și lucrez la câteva piese pe care le voi lansa 
pe parcursul verii alături de clipuri surprinzătoare.
Unul dintre hobby-urile tale este pictura. 
Reușești să mai pictezi?
Pictez în mintea mea tablouri la � ecare 10 minu-
te libere. Aștept încă momentul oportun pentru 
a le așterne pe pânză, mai ales că acum îl am pe 
Adam, � ul meu, partener. Și lui îi place să picte-
ze și se descurcă destul de bine! Are deja câteva 
pânze în colecţia sa, care este împărţită momen-
tan pe la bunici.
Ai putea estima cât ai câștigat din vânzarea 
tablourilor tale? Care a fost cel mai scump?
Nu am ţinut cont de acest aspect pentru că nu 
asta am urmărit! Cele care au plecat din colecţia 
mea sunt, în mare parte, în casele prietenilor 
mei și câteva la colecţionari de artă, făcând parte 
din paleta lor frumoasă de tablouri.
În ce ai investit banii câștigaţi din cariera 
muzicală?
Sunt de părere că � ecare trebuie să se ocupe cu 
ce se pricepe și să investească în ceea ce simte! 
Eu sunt o � re artistică, boemă, pe mine calculele 

mă agită și mă scot din starea de creativitate, de 
aceea las în grija oamenilor pregătiţi pentru asta 
investiţiile mele.
Cum se împarte cariera ta cu rolul de mamă?
Foarte bine! Parcă nu-mi amintesc viaţa fără 
Adam. Îi place foarte mult atunci când îl iau cu 
mine pe la ședinţe foto sau în backstage la emisi-
uni, așa că îmi este ușor să-mi împart timpul cu el.

Cum petreci sărbătorile de Paște? Ţi-ai dori să 
� e diferit în acest an?
De obicei sărbătorile le petrec pe scenă. Obișnuim 
să ne petrecem sărbătorile cu o zi după “ziua o� -
cială”. Nu înseamnă că ne bucurăm mai puţin…
petrecem toate sărbătorile, când putem, încon-
juraţi de familie. Nici pentru ei nu e o problemă, 
pentru că ei petrec de două ori. 
Cum va arăta masa ta de Paște? Te implici în 
prepararea bucatelor?
Ucrainenii și moldovenii au o problemă cu mese-
le de sărbătoare: nu poţi să așezi o scobitoare pe 
masă fără să o lovești de o farfurie cu “ceva”. Asta 
nu din avuţie, ci pur si simplu avem foarte multe 
feluri de mâncare și foarte gustoase…nu te poţi 
lipsi de niciuna. Cu siguranţă că o să mă implic, 
îmi place să gătesc și mai ales că în familie am 
“requesturi” (n.r. cerinţe) speciale pe care doar eu 
le fac pe gustul lor.

Care este cadoul pe care l-ai dăruit cu cel mai 
mare drag? Și ce cadouri preferi să dăruiești, în 
general?
Cred că cel mai tare cadou pe care l-am dăruit  
vreodată a fost Adam iubitului meu și părinţilor 
noștri. Găsesc de � ecare dată cadouri cărora le 
dau un “touch” (n.r. notă) personal și atunci devin 
deosebite. 
Dintre toate cadourile primite, care este cel mai 
preţuit de tine? Dar cel mai haios?
Nu mă atașez de “lucruri”, așa că topul cadourilor se 
schimbă. De exemplu, cel mai preţios cadou pe care 
l-am primit acum câteva săptămâni a fost un măr-
ţișor în formă de � uturaș de la Adam. M-am bucu-
rat atât de tare, ca și când am primit luna de pe cer.
Cel mai haios a fost tot de la Adam, care mi-a adus 
de la grădiniţă un plic drept “cadou”, cel puţin așa 
a înţeles el, iar în scrisoare erau câteva rânduri de 
la doamna educatoare care se plângea că Adam nu 
a fost cuminte. El era așa de fericit că mi-a adus un 
cadou,…iar eu eram tare nedumerită. 
Ce ai recomanda publicului să dăruiască celor 
dragi de Paște?
O să sune „oldschool”, dar cred că cel mai de preţ 
cadou, în prag de sărbători, este “ÎNŢELEGEREA” 
- să � m mai înţelegători și să împărţim voie bună, 
pentru a simţi cu adevărat emoţia sărbătorilor 
alături de cei dragi. 
Ce planuri de viitor ai, din punct de vedere 
profesional?
Să mă auto-depășesc și să îmi satisfac curiozi-
tăţile! Să devin mai bună și mai bună. 
A existat vreun moment în care să-ţi �  dorit să 
alegi o altă carieră?
Când eram mică îmi doream să � u profesoară! 
Să mă ocup cu ordinea și disciplina și să am 
grijă de toată lumea. Ce să fac, îmi plac lucrurile 
făcute perfect, iar asta nu se poate decât prin 
disciplină și ordine.
Care a fost cel mai folositor sfat pe care l-ai pri-
mit și pe care ai vrea să-l transmiţi mai departe? 
Sunt două cuvinte care te vor ajuta să intri pe 
orice ușă: Trage și Împinge !
Mulţumesc! 

Artista Anna Lesko şi-a început cariera muzicală în 2000, 
iar de-a lungul timpului a reuşit să-şi cucerească fanii 

cu melodiile, dar şi cu apariţiile sale. 
Vedeta ne-a mărturisit că este o fire artistică, boemă 

şi, la fiecare 10 minute, pictează, în mintea ei, tablouri, 
aşteptând momentul oportun pentru a le aşterne pe pânză, 

mai ales că acum îl are partener pe Adam, fiul său.

Artista Anna Lesko în atelierul său de pictură.
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Special 
MAN

Atât la femei, cât şi la bărbaţi costumele îşi fac 
simţită prezenţa în sezonul de primăvară-vară 2018. 
Simplitatea este mereu la modă, aşa că optează 
pentru culorile clasice care nu se vor demoda 
niciodată, iar dacă simţi nevoia să-i dai o notă 
personală ţinutei tale poţi să optezi pentru 
o cravată sau un papion în culori jucăuşe.    

1. Vestă Brunello cucinelli, preţ la cerere
2. papioane ascot  - TrendS by adina 
Buzatu, preţ la cerere
3. Sacou Brunello cucinelli, preţ la cerere
4. cravate ascot - TrendS by adina 
Buzatu, preţ la cerere
5. parfum TrendS by adina Buzatu, 
preţ la cerere
6. Model adina Buzatu
7. Butoni Babette Wasserman - TrendS 
by adina Buzatu, preţ la cerere 

8. pantaloni canali, 
preţ la cerere
9. pantofi Brunello cucinelli, 
preţ la cerere
10. costum pS paul Smith, 3200 lei
11. Butoni canali, preţ la cerere
12. curea canali, preţ la cerere
13. cămăşi eton - TrendS by adina 
Buzatu, preţ la cerere
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Editor’s choicE
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Un element fundamental în garderoba unui bărbat în 
sezonul primăvară-vară 2018 este costumul. Această 
piesă vestimentară elegantă şi în tendinţe nu va da greş 
niciodată, iar tradiţionalele nuanţe de negru, albastru-
navy, gri şi maro îţi vor da eleganţa necesară unei astfel 
de ţinute. Designerii ne propun ca în 2018 să purtăm 
în continuare dungile şi carourile, care sunt în sezonul 
acesta mai puternic evidenţiate. Pe lângă croielile 
clasice, veşnic în trend, putem observa o întoarcere 
la moda anilor‚ ’80-’90. În plus, cei care îşi doresc să 
încorporeze printurile vesele în dulapurile lor pot opta 
pentru eşarfe cu elemente colorate.   

1. Model Adina Buzatu
2. Pulover CANALI, preţ la cerere
3. Batiste Calabrese - TRENDS by 
Adina Buzatu, preţ la cerere
4. Sacou CANALI, preţ la cerere

5. Pantofi CANALI, preţ la cerere
6. Geantă CANALI, preţ la cerere
7. Pantofi Magnanni - TRENDS by 
Adina Buzatu, preţ la cerere
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Urmărește-o cum se deplasează , l
a 

vi
te

ze amețitoare și ia-te l

a întrecere cu prietenii tăi!

Porneste motorul, 
alege-ți ruta și pune 

mașina la start.

Teamsterz este gama 
HTI care întrunește toate 

atributele unei jucării perfecte! 
Gama noastră extinsă de produse 
cuprinde vehicule colectabile din 
plastic și metal, garaje și playset, 

vehicule cu lumină și sunet. 
Vino să le vezi pe toate în 
magazinele Maxitoys!

Vă așteptăm în magazinele 

BUCUREȘTI - Park Lake, Promenada, Plaza, Mega Mall, 
Unirea Shopping Center, Grand Arena 

CRAIOVA - Mercur    BACĂU - Arena Mall    BRAȘOV - Superlandwww.nicoro.ro





Vă așteptăm în magazinele 
BUCUREȘTI - Park Lake, Promenada, Plaza, Mega Mall, 

Unirea Shopping Center, Grand Arena 

CRAIOVA - Mercur    BACĂU - Arena Mall    BRAȘOV - Superland

Adorabilele păpuși Anne Geddes seamănă perfect 
cu bebelușii adevărați. Modelele sunt inspirate din 
fotografiile celebrului designer Anne Geddes. 

www.nicoro.ro
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