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Благословени
с нов живот
В тихия, спокоен град в Чечня Благой Георгиев и Христина успяха
да превъзмогнат горчивото минало и сега чакат второто си дете

Story
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„Дай Боже всекиму
такава жена
като Хриси“

благой георгиев
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Смъртта като
най-добра приятелка
Story
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Големите имена

Т

ой може да бъде много
мил и галантен, но винаги
е откровен и дори малко
циничен. Носи елегантно
британската си сдържаност, но не пропуска да
пусне между думите и някоя неприлична. Пронизва със студените си сини очи, зад които крие на
безопасно място интимния си свят.
Тайнствен, уравновесен и актьор до
мозъка на костите си. Точно затова
и всяка крачка в живота му е била
насочена към тази професия. Когато бил едва на 16, напуснал родния
си град Честър, за да се премести в
Лондон. „Живеех в южен Лондон, в
западен Лондон, спях на пода в домовете на хора, които в един момент
ме изритваха. Нямах пари“, спомня
си Даниел.

„Не влязох в
шоубизнеса, за да
ставам известен.
Просто исках да
бъда актьор“

Даниел Крейг

Били ужасни месеци, но майка му
била тази, която го насърчила да
се бори. И въпреки че родното им
място било по-близо до Ливърпул, тя
знаела, че бъдещето му го очаква в
Лондон. Така се озовал в училището по драма „Гилдхол“. Малко преди
края на третата година от обучението
си, Крейг получил и първата си роля
във филм. „Снимките бяха в Южна
Африка и Зимбабве и, когато отидох
там, на снимачната площадка, напълно забравих как трябва да играя.“ Докато хората около него се възхищавали на силното му присъствие пред
камерата, той умирал от страх. Едва
няколко години по-късно, когато станал част от телевизионен сериал, се
преборил с него и осъзнал, че най-важното от играта е да й се насладиш.
„Той беше актьор преди да се превърне във филмова звезда, а това
е рядкост в наши дни. Повечето филмови звезди са чудесни в това да бъдат някаква версия на себе си, докато
Дан има други умения“, казва за него
Мартин Кембъл, режисьорът на „Казино Роял“ – първия филм от поредицата за Джеймс Бонд, в която Крейг
участвал. Тогава Кембъл не бил напълно убеден, че той е подходящ за
ролята, но продуцентът Барбара Броколи успяла да го разубеди. И толкова добре се получило, че наскоро
Даниел представи третия си филм за
легендарния шпионин и дори се говори, че скоро няма да бъде изместен,
независимо от спекулациите, че той
иска да се откаже от ролята, или от
твърденията, че не един и двама негови колеги апетитно гледат към мясStory
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Игри на
Даниел Крейг пази живота си от медиите.

А те не спират да разкриват жените, покорили
сърцето на най-успешния актьор, изиграл ролята
на легендарния агент 007

страстта
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Beauty

И кожата ви студува
Суха, зачервена и раздразнена – това може да се случи дори,
ако вашата е мазна. Неизбежно е – зимата не щади кожата.
Как да я предпазим?
Story
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Посоки

Удоволствия за
душата и тялот
Синята лагуна в Исландия, минералните
лечебни извори в Баден Баден и хамамът
в Истанбул са сред най-желаните SPA
дестинации за релакс и борба със стреса

Story
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П

рез зимата мечтаем за
топли, красиви и романтични места. SPA
удоволствията пък се
нареждат в топ листа от
желания за дългоочаквания уикенд или зимна ваканция.
Това ви дава възможност да съчетаете невероятно пътуване с мигове на
релакс. Точно затова ще ви потопим
в атмосферата на някои от най-красивите SPA дестинации в Европа, които
ще направят студената зима по-топла
и спокойна.

то

Едно от най-вълшебните места
безспорно е Синята лагуна в Исландия, на 40 км от столицата Рейкявик. Там може да преживеете нещо
уникално, не само заради спиращите
дъха гледки, но и заради процедурите, които може да подарите на тялото
и душата си. Геотермалният басейн
съдържа около шест милиона литра
вода, която се подновява на всеки 40
часа, а синият цвят идва от минералите и специфичното водорасло, което живее в нея. Къпането в лагуната
се извършва под строги правила за
хигиена и всички гости трябва първо
да си вземат душ в специална баня,
където се предлага и специален гел,
с който се маже тялото. Едва след
това е позволено да се потопите в басейна. Освен кисненето в гейзерови
извори, комплексът ще ви изненада и
с много други възможности за отмора, сред които масажиращ водопад,
парна баня в пещера от лава, в сауна
или да поглезите тялото си с кална
маска. За любителите на по-екстравагантните SPA атракции се предлага и
воден масаж. Някои от процедурите
се извършват на специално проектирани дървени плажове, докато други
- на матраци до самата лагуна. Входът е едва 12,50 паунда, а цените на
процедурите започват от 36 паунда.
Срещу 135 евро пък може да се уедините във VIP помещение, където
ще ви накарат да се почувствате наистина специални и необезпокоявани
от стотиците хора, които понякога се
събират тук.

Безспорно едно от
най-романтичните места е
Синята лагуна в Исландия

Едва ли си представяте пътуването до Лондон като SPA дестинация,
но защо пък не. Ако искате да се
докоснете до едно от най-луксозните
места за релакс, то тогава трябва да
посетите Aman SPA в хотел Connaught
на площад Мейфеър. В пет отделни
помещения, едното от които е специално създадено за двойки, ви очакват
57

Story

Party

Братята Пулеви
триумфираха като
спортист № 1 и
№ 2 на България
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Ние с
Кубрат и Тервел заслужено грабнаха приза

в оспорвана битка със Станка Златева

Библио.бг - платформа за електронни книги и списания
Чети каквото обичаш!

www.biblio.bg

