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RED QUEENS,
WHITE KINGS

В

края на напрегнат работен ден на компютъра не
винаги намирам сила и желание да изляза, но
този път определено не съжалявам, че скъпата
ми приятелка Светлана Цонева успя да ме убеди
да се отправим заедно към ежегодния маскен бал
Chic & Cozy: Red Queens, White Kings в клуб Mascara. Вечерта
беше приказна! Затова и ще ви я разкажа като истинска
приказка, нарисувана с фантазия и запомнена с широка
усмивка и блясък в очите. И така…

Имало едно време две принцеси. Но те съвсем не били
обикновени принцеси, защото стандартните такива по
традиция чакат някой да ги спаси от змей или друг злодей
и най-вече си скучаят. Нашите принцеси били весели
блондинки и големи приятелки. Били неразделни в
забавленията и емоциите си – смеели се заедно и понякога
плачели за принцове заедно. Двете били усмихнати,
социални и най-много обичали да прекарват вечерите си
сред хубави хора, приятни разговори, танци, питиета и
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приказна обстановка. Затова и най-очакваният бал с маски
Chic & Cozy: Red Queens, White Kings бил събитие, което
не можели да пропуснат. Нямало как двете прелестни
принцеси със златни коси да останат в своите дворци,
когато всички най-забавни, усмихнати, чаровни и
вдъхновени благородници на Кралството танцуват и се
забавляват заедно.
Точно в 21:30 часа първата принцеса слязла по красиво
декорираните стълби на клуб Mascara заедно със своя
крал, без да изпуска пантофката си, разбира се, а на входа
на балната зала ги посрещнали приветливи дворцови
феи, които превръщали гостите в мистериозни приказни
герои с маските на Zeiss Experience Center. Придворните
дами от Galenic пък били приготвили вълшебен еликсир
на младостта за подарък на всички пристигащи кралски

По време на вечерта не липсвали и изненади – на Ultra
High Definition телевизионната система на Samsung имало
включване и приветствие към всички гости от едно още
по-далечно „кралство” – Сингапур. По-късно някои крале
и кралици получили и подаръци от Galenic и Samsung – с
томбола били изтеглени тези, които правилно отгатнали
отговорите на кралската загадка. И така, в ранните часове на
нощта двете принцеси се отправили към каляската. А какво
се случило по-натам… това ще оставим за една друга приказка.
Надявам се да съм събудила детското и вълшебното във
вас. И все пак, ако ви е трудно да си представите картините и
емоциите, то не пропускайте да изживеете своята приказка
на следващото Chic & Cozy парти!
особи. Още една стъпка напред и принцесата влязла в
Страната на чудесата. Оттук нататък всичко било възможно!
„Впечатляващи цилиндри и карти на тавана, шишенца
с магически отвари, блестящи детайли от шах и приказни
цветя… несъмнено тази атмосфера е дело на истинската
вълшебница – Зорница Русинова от Funtime Weddings &
Events”, помислила си принцесата.
Навсякъде в залата се разхождали същински кралици,
облечени в прелестни червени рокли, и още по-прекрасни
крале в бели одежди. Но къде е другата принцеса? А, ето я
и нея! Двете приятелки отново били огрени от слънчевите
си усмивки, защото щяха да прекарат заедно цялата нощ в
смях, тостове, танци и вдъхновяващи емоции с бляскавото
шампанско Moët и хубавата музика на DJ Kikko. Какво похубаво от това да си с любими хора в приказна обстановка!
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