Снимки: Диляна Флорентин и Флорентин Цачев
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ухът на Капитан Джак Спароу витаеше на
палубата на ресторант Rossini в една софийска
юлска вечер. Ние не бяхме на брега на Карибите,
но пък за сметка на това музиката на DJ Hammer,
перкусиите на живо и изпълнението на Teabo Project ни
потопиха в уникалността на едно плаване, опияняващо ни с
чаша Moët Ice и резенче лайм.
И все пак на борда имаше капитан, който отговаряше
за правилната посока и хубавото настроение: Chic & Cozy.
Той акостира подобаващо – с финес и грация, с изисканост
и елегантност, със стил и попътен вятър, за да посрещне по
неповторим начин любимите си пасажери. А те бяха на борда,
за да отпразнуват една вечер, която беше so ice, so nice, че дори
и Джони Деп би се присъединил с радост.
Събитието по случай 3-ата годишнина на Chic & Cozy
International Party пренесе опияняващата морска атмосфера
в сърцето на София и по-точно в прохладната градина
на ресторант Rossini, декорирана специално за партито с
изтънчения стил на FunTime. Ще признаем, че заменихме
пръските на морските вълни с разхладителните безалкохолни
коктейли, направени с Perrier, и освежаващото Moët Ice –
единственото шампанско в света, което се консумира с лед.
Барманите импровизираха със свежите вкусове на диня, мента

и кафе и наистина разхладиха нашите гости, които донесоха за
рождения ден най-ценните подаръци – красотата на изгрева и
слънчевите си усмивки.
Тоалети в характерните за яхтите синьо-бели десени,
феерични летни рокли, красиви шапки и ветрила създаваха
усещане, че си на разходка по крайбрежната ивица на Лазурния
бряг. Всеки можеше да усети морския бриз в косите и да се
опияни от красивата атмосфера, където и най-малкият детайл
беше на мястото си.
Гостите разговаряха оживено и развълнувано, потопени
в магията на тази вечер, която им даде шанс да избягат от
ежедневието и просто да се забавляват. А какво е едно истинско
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морско изживяване без скрито съкровище и загадките около
една карта, която отведе по стъпките на Индиана Джоунс
най-досетливите и обичащи приключения към тайното
скривалище. Само ще кажа, че изследователският дух на
гостите беше възнаграден.
Малко след това фондация „Подарете книга” представи
своята инициатива и призова всички да допринесат към
развитието на тази благотворителна кауза, дарявайки не
друго, а внимание и книга – най-ценните подаръци за едно

дете. Вярваме в техния успех и се възхищаваме на ентусиазма
и благородството, с което са изпълнени.
И в този момент, с Moët Ice в ръка, ние от екипа на Chic
& Cozy International Party вдигнахме тост и благодарихме
за незабравимите мигове, които сме преживяли през тези
3 години. Пожелахме си още по-интересни, креативни и
изпълнени с усмивки моменти. Само от нас зависи да направим
живота си по-красив и обаятелен. Когато имаш правилната
посока, вятърът е попътен!

85

