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Stars
историите
на звездите

Забранени ли са
забранените
неща
Диляна Попова имала забранена любов на 14,
Иван Тишев предпочита какички. Това са част

откровенията на скандалната двойка от „Революция Z”
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Звезди
С маски на Батман и
Жената котка на 12 май
експоловинката на Андрей
Арнаудов – Даниела,
и актьорът Стефан
Бузурович, се врекоха
във вечна вярност

С

лед като на 21 декември
миналата година Даниела
Янков и Стефан Бузурович подписаха тайно, 31годишната водеща на предаването „Ексклузив“ и
екс съпруга на Андрей Арнаудов и 27годишният актьор решиха най-накрая
да се врекат във вярност и пред Бога
и да превърнат в реалност сватбеното
си тържество.
В центъра на събитието естествено
е булката Даниела в нежна и романтична рокля. Стефан сияе в строг,
класически черен костюм, халките
са изящни, а новината, че двойката очаква син след няколко месеца,
подпалва романтичното настроение
и на главните действащи лица, и на
гостите.

Сватбата е и приказна, и забавна.

Булката и младоженецът пристигат
на мотор до катедралата, където разменят брачните си халки. „Ако имате
възможност да доведете съпругата си
на 2300 кубика, едва ли ще искате
да я пропуснете“ - обяснява щурата
идея Стефан. И с това изненадите не
свършват. Преоблечени като филмови
герои – Батман и Жената котка, младоженците буквално „долитат“ до ресторант Promenada на пристанището
на брега на река Сава в Белград. И с
незабравим купон отварят нова глава
в живота си.
На тържеството, организирано от  
сватбена агенция Fame, присъстват
много роднини, приятели и популярни личности. Най-голямо внимание
привлича певицата Ана Станич и съпругът й. За прекрасната атмосфера
се грижат популярни сръбски изпълнители, сред които и Сека Алексич.
Те буквално просълзяват булката с
песните си, но най-трогателният момент за присъстващите си остава хващането на букета, който попада в ръцете на сръбската балерина Александра Биби. „Реших да хвърлям букета
в ресторанта, защото в катедралата
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От
екрана
до олтара

Даниела и Стефан
пристигнаха в
катедралата на
мощен мотор

Сватбата
премина по
план и всички
гости много се
забавляваха

Тортата
също беше
в унисон с
идеята за
филмовите
герои
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Дами
с пижами

в нежни
цветове

География
на секса

Как да се
забавляваме, когато
ни преценяват

Посоки

Каменни дант
Архитектурният бароков комплекс Цвингер

в Дрезден е истинско бижу, за което е трудно да се осъзнае как е
сътворено от човешка ръка
Story
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На мястото
на фонтаните
и зеленината
в двора преди
е имало
плац, където
са спирали
каретите

С

поред легендата Август II
Силния, властвал над тези
немски земи през XVIII
в., можел да счупи конска
подкова с голи ръце. Но
курфюрстът на Саксония,
починал нелепо заради гангрена на
малкия пръст на крака, ще остане в
историята не толкова с митичната
си сила или с 300-та си любовници,
а с почитта си към изкуствата и науката, благодарение на които създава
едно от най-забележителните творения на барокова архитектура в Европа – Цвингера в Дрезден. Музейният
комплекс от шест сгради, украсени с
изящни скулптури, свързани помежду
си с вътрешни галерии и разположени в квадрат, затварящ вътрешен
двор с фонтани и зеленина, са спираща дъха картина, която задължително
трябва да се види поне веднъж в живота. В различните изложбени зали
на павилионите се помещават тематични сбирки – най-значимата колекция в света на предмети, изработени
от известния майсенски порцелан,
известната колекция от часовници и
научни оптически и астрономически
инструменти, земни глобуси и небесни карти, както и прочутата Дрезденска художествена галерия с творби на
едни от най-големите западно-европейски майстори.     

Първоначалната идея за Цвингера
на Август Силния била да направи
на полето в непосредствена близост
до двореца си място за празненства
и увеселения на открито, а до него
комплекс от здания за балове и концерти. Освен това искал просторна
оранжерия за портокалови дръвчета, чието отглеждане тогава било
на мода в кралските резиденции в
Европа. По случай приготовленията за коронацията на краля на Дания, Август наредил да се построи
параден плац с дървени постройки
и трибуни, след което решил те да
бъдат заменени с каменни. Комплексът от сгради, сякаш изплетени от
изящна каменна дантела, е дело на
придворния майстор строител Матиус Даниел Пьопелман, а статуите
на герои, същества и богове от гръцката и римската митология, които
ги красят, излезли изпод ръцете на
скулптура Балтазар Пермозер. Днес
посетителите на Цвингера стоят прехласнати пред фонтана му „Банята на
Нимфите“, разположен зад Френския
павилион, скулптурите на Вулкан и
Церера, Меркурий с жезъла, както и
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Отборът „Приятели на
Блясък“ успя да се класира
на първо място, а купата
на победителя вдигнаха
Румънеца и Енчев, Сани
Алекса, Надя и Алекс от
Deep Zone. Те спечелиха
голямата награда - пътуване
до Лондон през есента и
комплименти от BEEFEATER
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Някои от най-известните личности у нас, разделени в 6 отбора, мериха
сили на 8-ия Междузвезден боулинг турнир в Playground
в The Mall, организиран от списание „Блясък“ и BEEFEATER
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