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Въпреки че е звезда в световния футбол, ХРИСТО СТОИЧКОВ
остана „нешлифован“ от правила и нрави, а близките му твърдят,
че зад чепатия му характер се крие чувствителен и раним човек
Story
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Могат да ме
приберат в
един костюм,
повече не
могат
„Ако
се облегнеш на
„аз съм този и вратата
ми е отворена“, за секунди тя е
отворена, но после се затваря бързо.
Успях да се предпазя от лошите ефекти
на славата. Тя обаче е неизбежна. Нашият
спорт е такъв, че нито една политическа
сила не може да обедини 100 000 души в сряда,
четвъртък, събота или неделя. Това е нашата
стойност.“



„Първите 50 години ги минах отлично! Оттук
нататък ще бъде екселентно! Почваме
лов и риболов, по-спокоен живот, къде
на плаж, къде някъде другаде, поспокоен живот, по-умерен,
ама няма да се предам
лесно!“
11
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а 19 май, ден
преди големия бенефисен мач на
стадион „Васил Левски“,
който събра
приятелите му
от световния
футбол, Камата почерпи за юбилея
най-близките си съратници и роднините си с 15-годишна сливова ракия и
български специалитети в ресторанта
на сектор „В“. 50-годишнината стана
повод да се случи паметното събиране на родата, което преди няколко години беше невъзможно заради
смразените отношения на Стоичков
с родителите му. На масата липсваше само един важен за него човек
– баща му Стоичко, който не доживя
да целуне сина си за празника му и
да се порадва на всенародната любов
на феновете, които скандираха под
дъжда на Националния стадион. Но-

„Аз като зачертая
някого,
го зачертавам
за цял живот“

ХРИСТО СТОИЧКОВ
сителят на най-голямото отличие във
футбола - „Златната топка“, по време
на блестящата си кариера е играл
на три континента - Европа, Северна Америка и Азия, беше треньор в
Африка, а сега е ангажиран като коментатор на мексиканската телевизия „Унивижън Депортес“, базирана в
Маями. Но въпреки бляскавия живот,
контактите му със звезди от спорта
от световна величина и срещи с политически лидери и личности като
Йоан Павел II, Христо Стоичков си
остана като нешлифован диамант –
той инатливо пази своята идентичност с непримиримите си виждания
за добро и зло, ценно и незначително, които продължава да изразява
бурно, често цинично на глас, без да
се съобразява с хора и обстоятелства.
Ругатните му си останаха негова запазена марка по света, а тези, с които
е работил през годините, са свикнали
с чепатия му, недодялан характер и
с маниера му да зачерква завинаги
Story
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На нож и с родата
През 2007 г. родителите на
тактите си, за да им помага.
Христо – Пенка и Стоичко,
Но в един момент това му
дадоха сензационно интервю,
дотежало много и решил, че
в което се оплакаха, че от
насреща не получава подобавагодини нито се чуват, нито
що отношение. Самият повод
се виждат с известния си син.
за разрива не е известен, но е
Стигна се дотам, че Стоичков факт, че около 15 години Ицо
дори забрани в биографичния
бе забравил дома на родитефилм, посветен на него, да се
лите си в с. Ясно поле. В начаспоменават имената на майка
лото на 2014-а ледовете бяха
му и баща му. „Идвало ми е да
стопени и футболната легенда
му избода едното око и да му
успя да се прости с баща си,
отрежа едното ухо, за да се
малко преди да се разбере, че
сети откъде е тръгнал“ - казе неизлечимо болен от рак на
панкреаса. „По Коледа (2013г.,
ва с яд и тъга покойният вече
Стоичко, който дори се зарече бел.ред.) си беше тук, но от
ангажименти не успя да пресда се откаже от сина си чрез
Държавен вестник. „Срам ни е
кочи до Ясно поле – разказва
от съседите. Крием и казваме, майка му. - Три пъти си е идвал
че се виждаме с Христо
на село. Дадох му пълен отв Пловдив. Горди
чет от „а“ до „я“. За
хора сме, ще
всяко едно нещо и
преглътнем
за всеки поотделгорчилката.
но - за деца, внуАко един от
ци, абсолютно
нас отиде
всичко съм му
на небето,
обяснила. Да
изобщо не
разбере кой
го искам
е бил крив и
на погрекой - прав.
Сложихме
бението“ картите на
отсиче томасата и въгава Пенка.
Родителите
просът приклюПенка се сдобри със
на звездата
чи. Той разбра
сина си преди 3 години
свидетелстват,
истината - откъче той не поддърде, какво, що. Сега сме
добре, разбираме се, на
жал връзка и със сестра
почивка ме праща от време на
си Петя и брат си Цанко. Макар възрастните хора да твър- време.“ Когато неочакваната
вест за болестта на баща му
дяха, че разривът между тях и
застига семейството, Ицо се
сина им се случил заради една
опитва да направи всичко по
покана, която Ицо им отпрасилите си, изпраща родителя
вил за чеверме при негов прияси в скъпа турска клиника, но
тел, а баща му гордо отказал
да ходи в чужда къща с довода, вече е твърде късно.
За историята на разрива със
че по-добре Христо да събере
хората в тях, защото си имат семейството си Стоичков
обвини медиите. И на въпроса
и агнета, и прасета, според
на журналист за истината за
близки до родата причината е
отношенията с родителите
друга - пари. Стоичков през гому отговори в свой стил:
дините налял много в родата
– не само давал на родителите „Боли ме гъзът! Гладните и
прости журналисти само това
си, но и на семействата на
брат си – къщи, апартаменти, могат да измислят и да напраколи, техника, ползвал и конвят.“

Звезди

Христо с половинката си
Мариана и сина си Наум. Актьорът се пази от скандали
и интриги, и то доста успешно. Един от начините е,
като рядко дава интервюта

ХРИСТО ШОПОВ има

над 70 филма зад гърба
си, хиляди фенки около себе
си, но той винаги намира
начин да стои встрани от
скандала и да остане верен
на съпругата си Мариана
Станишева

П
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Верен на
жена си и
на киното
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овече от 25 години следим
невероятната актьорска
игра на един от най-харесваните и обичани български актьори – Христо
Шопов. Роден в София,
той принадлежи към семейство, в което да си артист, е не просто професия,
но и чест. Баща му е легендата Наум
Шопов, изиграл главната роля в десетки филми и театрални постановки.
Майка му, Невена Симеонова, сестра
му Лиза Шопова, както и баба му
Мара, също са актриси. А дядо му е
основател на театъра в Стара Загора.
До края на юни публиката ще може
да гледа любимеца си в спектакъла
„Догодина по същото време“ на Бърнард Слейд, по време на националното турне на Христо Шопов.

Христо Шопов се превърна в идол
на тийнейджърите още през 80-те
години на миналия век с излизането
на филма „Вчера“, яхна вълната на
славата с ролята си в „Маргарит и
Маргарита“, а световната си известност печели с превъплъщението си в
Пилат Понтийски в „Страстите Христови“ под режисурата на Мел Гибсън.
И ако световната популярност му
донесе титлата „най-скъпоплатеният български актьор“, то българската
слава след „Вчера“ му носи обичта на

Звезди
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бвинения в тормоз, физическо и психическо
насилие, причинено от
честата злоупотреба
на актьора с алкохола
и наркотиците са причината, която 30-годишната Амбър
посочва като причина да сложи край
на краткия си брак с Джони. Малко
след като подаде молбата си за развод и се яви в съда в Лос Анджелис,
секси блондинката се появи с ужасяваща синина на лицето, която беше
обяснена отново с поведението на
Деп, който в пристъп на ярост хвърлил по нея мобилния си телефон.
И докато Амбър вади една след
друга кирливите ризи на все още законния си съпруг, той предпочита
да запази мълчание. В негова защита обаче влизат куп знаменитости и
най-вече членовете на семейството
му. Сестра му, първата му съпруга
Лори, дъщеря му Лили-Роуз, актьорът
Мики Рурк и още знайни и незнайни
хора от обкръжението му побързаха
да обвинят жена му в лъжа, обяснявайки, че актьорът е изключително
мил и гальовен, а тя е просто една
интересчийка, която е използвала
чара си да омае един от най-богатите
и желани актьори и да се добере до
многомилионното му богатство.
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Феновете също са на страната
на Джони, като коментарите, че е
попаднал в ръцете на златотърсачка,
валят един след друг, а тези в защита
на младата актриса трудно успяват да
се поместят по форумите.
Кой е жертвата и кой е чудовището в семейната история на двамата
актьори, питат се всички. Наскоро
в профила си в Twitter приятелят на
Деп – комикът Дъг Станхоуп, разказа, че Амбър изключително умело е
успявала да манипулира актьора, като
го е заплашвала и изнудвала, че публично ще го омаскари, разказвайки
измишльотини за него пред медиите,
ако той не се съгласи на условията й
по развода.
Дъг решил да говори, тъй като
снимката с посинената Амбър предизвика вълна от възмущения в медиите. По думите му двамата с половинката му били на гости в дома на
звездното семейство същата вечер,
в която Хърд твърди, че е била пребита. „Джони беше много потиснат.
Той ни разказа всичко, което таеше в
себе си, и беше много искрен. Сподели ни, че Амбър щяла да го напусне,
заплашила го да лъже публично за
18

Кой е
чудовището и
кой жертвата
ДЖОНИ ДЕП и АМБЪР ХЪРД се развеждат след

едва 15 месеца брак. Действията им ясно показват,
че раздялата ще се превърне в грозна съдебна битка

Звезди

ТОЙ
БЕШЕ
УЖАСНО
РЕВНИВ
МИС БЪЛГАРИЯ 2014 СИМОНА
ЕВГЕНИЕВА била много влюбена в

приятеля си Юджел, но издържала само
половин година на ограниченията, които
й налагал, и прекратила връзката си

М

ис България 2014
е доста
по-различна от
повечето красавици, спечелили
най-престижната титла за
красота. Само на 21 години
Симона вече има амбиции
за собствен бизнес – ферма за домашни животни с
пари за европроекти, която
възнамерява да направи в
родния си край Монтана.
Макар момичето още да не
е решило дали в нея ще отглежда овце или специална
порода коне за месо, е въпрос на време да осъществи плана си, защото вече е
взело бакалавърска степен
по специалността „Стопан-

Story
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ско управление“ - едно от
изискванията по закона за
развиване на подобен бизнес с еврофинансиране. Симона няма намерение да се
връща да живее в Монтана,
но иска да направи фермата заради родителите си,
като жест на любов и благодарност, че са я отгледали и изучили, а самите те
не са имали възможност да
инвестират в такъв проект.
За себе си Евгениева има
други планове. От малка се
интересува от гримьорство
и козметика, даже е направила сайт за внос на козметични продукти, но засега
е замразила развитието му,
докато завърши магистратурата си. Мечтите й се простират и по-далеч – някога

да успее да направи предаване за макиаж, в което известни български гримьори
ще дават насоки на дамите
за външния им вид.

С всички тези идеи в главата си не е чудно, че
Симона не е издържала да
има мъж до себе си, който на 30 години за пореден
път е „на нула“ и още не
е решил какво да прави с
живота си. Става въпрос за
бившия й приятел Юджел,
с когото Мис България
имаше връзка половин година. Юджел се занимавал
с покупко-продажба на горива, но фирмата, с която
работел, фалирала, и той
отново трябва да започне
нещо отначало. „Аз съм на
21 години, а не седя на едно
място, постоянно обмислям
варианти, пробвам, бутам
напред. Обясних му, че една
жена има нужда от сигурност, да знае поне къде ще
живее, мъжът до нея да е
силен и борбен. Мисля, че
това изигра най-вече роля в

решението ми да се разделим – казва Симона. - Беше
ми трудно да взема това решение, бях много влюбена.
Но такъв ми е характерът –
когато веднъж кажа „не“,
значи „не“.
Не само неориентираността на гаджето й обаче
е единствената причина тя
да вземе тежкото решение за раздялата. Юджел
бил ужасно ревнив. Не й
вдигал скандали, но когато седнели да говорят на
тази тема, тонът му бил
напрегнат и безкрайните обяснения и уверения,
които трябвало да дава за
верността си, побърквали
Симона. „Да не става дума
изобщо аз да говоря с някой мъж! – възкликва тя. Когато трябваше да отида
по покана на коктейл или
събитие и се гласях вкъщи,
той започваше да се сърди:
„Как си се облякла, защо
се гримираш, там кой знае
колко мъже ще има и ще
те гледат...“ След това се е
случвало с дни да не ми го-

Звезди
МЕГЗ стана жертва на

хакери и хейтъри, но това
не й попречи да мине по
червения килим в Кан

К

рехка, ефирна, но с толкова хъс, воля и харизма,
че може да преодолее
всяко предизвикателство
и провокация със силата
на мощна буря. Някои
съзират голяма амбиция, други пресмятат придобивките й, трети правят
списъци на мъжете в живота й. Така
само преди броени дни, когато тя постна в личния си профил снимка на
нов джип, а на предното му стъкло
бе написано „Обичам те“, предизвика отново хейтърска вълна. От известно време спрягат името й с това
на Демир Доган, но догадките, а и
нейното мълчание, единствено още
повече засилват любопитството, но и
волята на Мегз да върви по пътя си
безкомпромисно. Неотдавна тя стана
и обект на хакерска атака. Instagram
акаунтът й бе разбит и за секунди успели да сменят името на профила, да
изтрият немалко снимки и да блокират огромна част от последователите
й. Афектираната Мегз изля гнева си
публично: „Офффффф какви са тези
хора, ще полудея вече... Когато ми
изпотрошихте магазина, преглътнах.
Когато ми пращате проверки всеки
ден, преглъщам. На смешните ви
поръчкови статии, пак. Но това да
искате да ни хакнете акаунтите в социалните мрежи, вече е прекалено.
Първо facebook, сега Instagram-а ни.
Половината снимки, последователи,
пароли всичко е изтрито за секунди.
И на Луната да се качите, никога не
може да ни отделите от всички, които всеки ден избират Мегз. Колкото
мен не може да продавате, примирете се.“

Успешна е, не може да й се отрече, а освен това е и дръзка. Спомняте ли си кога това малко момиче се
появи на светския хоризонт? Преди
близо 5 години в шоуто „Къртицата“,
където за крехките си 42 килограма показа завидно мъжество и сила.
Още тогава даде заявка, че е личност,
която има ясна визия за бъдещето си
и сякаш прозираше, че чрез участието си слага началото на своя лична
мисия. Това се потвърди и неотдавна,
когато амбициите на миньончето да
Story
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Не можете
колкото мен,
примирете се
развие модния си бранд, стигнаха чак
до червения килим на филмовия фестивал в Кан. Когато осъзнава, че все
още няма световна звезда, която да
облече в свой модел, решава, че тя
сама ще стъпи на кралската пътека и
ще покаже творчеството си на света.
Така и стана - само преди дни Мегз
се завърна от Френската ривиера,
щастлива, удовлетворена и развълнувана от впечатления и емоции. Мегз

прекара в Кан няколко незабравими
дни, през които успя да присъства
на две филмови премиери и да усети
от харизмата на утвърдени филмови
звезди и да аплодира Чарлийз Терон,
за ролята й във филма The last face,
на режисьора Шон Пен. Като истинска VIP персона изгледа от първия
ред и модното събитие Red Carpet
Cannes 2016, което се състоя в Carlton
Hotel.

ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

Да убиеш сина
си в името
на Корана

Crime

Смъртта на момчето,
което не научи Корана
7-годишният Ясин е малтретиран и изгорен от родителите си. ЗАЩО
МАЙКАТА ПОЕМА ЦЯЛАТА ВИНА?

У

говорените бракове са неделима
част от индуиската и мюсюлманската култура.
Родителите и членовете на семейството се заемат
да търсят младоженец за бъдещата булка чрез познати, обяви
и сватовници. Сара, дъщеря на
Нафис Ахмед и Мохамед Али Хан,
била част от голямо и щастливо
семейство в град Хидерабад в
Индия. Тя посещава католическо
училище, а после завършва университет с почетна степен по
математика и статистика. През
2000 година родителите решават, че на 20-годишната Сара
й е дошло времето да се омъжи.
Регистрирали се в агенция за
запознанства. Агенцията предлага на родителите на Сара мъж
на име Юсуф Али Еге. Казали
им, че той е 26-годишен, образован младеж с бакалавърска и
магистърска степен и има добра
работа като управител на клон
на Кралската поща в Кардиф,
Уелс. Родителите на Юсуф били
регистрирали сина си в същата агенция, тъй като далечното
разстояние и липсата на време
затруднявали избора им на булка. Семействата не се познавали отпреди.
Само след седмица родителите
на Сара приемат Юсуф Али Еге
като подходящ съпруг за тяхната дъщеря. Следващата сряда семейството на младоженеца
идва на посещение и брачната
церемония се състои в петък.
Обикновените дълги приготовления за сватбата – седмици, понякога дори години – са забравени, заради бързането на Юсуф
да се върне на работа в Кардиф.
Младите не разменят и една дума
преди да ги оженят.
Само няколко дни след женитStory
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бата Сара се
озовава на
хиляди километри от
семейството
и приятелите
си в чужда страна.
Скоро осъзнава, че се
е омъжила
за човек,
едва завършил средно
образование,
работещ като
куриер и понякога като
таксиметров шофьор.
Бракът им е
нещастен от
самото начало.
Макар
да
е много нещастна
в
брака
си,
в
културата на Сара
е немислимо
да се върне
при родителите си. Така ще посрами цялото семейство и ще бъде считана
за „нежелана“, омъжена жена, с
други думи – бреме.

Смъртта на
7-годишния Ясин
На 12 юли 2010 година огнеборци се втурват да гасят пожар в жилищна сграда в Кардиф
по сигнал на истерична жена,
твърдяща, че нейният 7-годишен
син Ясин е все още в горящата
къща. Огънят е изгасен бързо,
пожарникарите намират тялото
на обгореното момче и се опитват да му окажат първа помощ.
Пожарникарят Ричард Хигсън се

Бащата Юсуф Али Еге се
измъква от присъда, но
съмненията, че той е
убил детето, остават
усъмнява, че нещо не е наред,
тъй като тялото е вкочанено
и топло. Лицето не е подуто,
а в устата няма сажди. Линейка откарва Ясин в най-близката болница, но той е обявен за
мъртъв още по пътя. Неговата майка, Сара Еге, също се е
нагълтала с дим и, придружена
от съпруга си, е откарана до
болницата в друга линейка.
Бащата на Ясин казва на полицията, че неговият син не е
отишъл на училище този ден,
защото класът щял да ходи на
тематичен „Пикник с Мечо“, а
момчето нямало плюшено мече.
Семейството, приятелите и съседите са травмирани от трагичния инцидент. Натъжени

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КАЖЕТЕ „НЕ“ НА
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ОКОЛО ОЧИТЕ
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ПОКРИТИ В
МРЕЖА

Загадъчно

ДЕКОЛТЕ
Най-глупавите
вярвания в секса

КАК НИ
РАЗБОЛЯВАТ
МИСЛИТЕ

Секс

С

ред представите ни за секса
определено има правдиви,
но се намират и откровено глупави и изсмукани от
пръстите твърдения. Това
е и причината двама педиатри, сътрудници на университет в
Индиана, САЩ, да съберат между две
корици най-разпространените небивалици в света на секса. Чували ли сте
ги? Или поне някои? Ето ги първенците, сигурни сме, че има изненади,
поне при някои от наложилите се в
съзнанието на хората митове за сексуалния живот.

„Мъжете не правят
повече секс от жените.
Това е заблуда, идваща от
празното самохвалство“

ААРОН КАРОЛ

Мъжете искат секс
по-силно от жените

Този мит е най-разпространеният
според Аарон Карол. „От проучванията излиза, че половината от мъжете
(по техните думи) мислят за секс по
няколко пъти на ден. В същото време това означава, че подобни мисли
посещават по-рядко жените. Сред
нежния пол представителите, които
постоянно мислят за секс, са малко
по-малко – 18%. Но ако говорим за
средно ниво на влечение, разликите
не са толкова значителни.“
„Това, че мъжете правят повече
секс от жените, не е истина – продължава ученият. - Погледнете самотните
мъже на възраст от 18 до 24 години.
Около половината от тях изобщо не
са правили секс през последната година. Но ето какво е интересното – 5%
от самотните жени в тази възрастова
група, съобщават, че се отдават на
любовни ласки четири или повече
пъти в седмицата. А сред мъже такава активност се наблюдава само при
2%. Тази ситуация се запазва до 30-ата
годишнина и след това силният пол
изпреварва нежния.“

Стридите и
шоколадът засилват
желанието

Аарон Карол е настроен скептично:
„Що се касае до сексуалната възбуда,
тук винаги съществува някакъв елемент на самоубеждаване: ако човек
е сигурен, че един или друг продукт
действа положително, той по-скоро
ще усети ефекта. Въпросът е в следното: ако ти изядеш няколко стриди,
без да си наясно какво е действието
им, дали ще усетиш възбуда?“
„Могат да се намерят тенденциозни
изследвания, които да потвърждават
възбуждащия ефект от някои продуStory
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СПРИ ДА
ВЯРВАШ НА
ГЛУПОСТИ!
Авторите на „Размерът има значение“ Аарон Карол
и Рейчъл Вриймън този път са събрали в книга
69 РАЗПРОСТРАНЕНИ МИТА за секса.
Ето някои от „най-глупавите“ вярвания

Посоки

Светът
на една маса
Story
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В различните кътчета по света съществуват
специфични ОБИЧАИ ЗА ХРАНЕНЕ, които се
оказват задължителни, за да не обидите домакините и
да изглеждате адекватно на съответното място

К

огато пътувате по света,
е твърде възможно да се
окажете в деликатна ситуация, когато седнете
на една маса с местните
жители. Защото това, което се счита за нормално в културата
на хранене на едно място, на друго
може да се окаже не само невъзпитано, но дори и обидно. Независимо дали ще седнете да се храните
в ресторант, или ще сте поканени в
семейството на любезни домакини, е
добре да бъдете запознати с това как
е прието да се приемат поднесените
ви храни и напитки, дали да водите
разговор по време на вечеря, да стоите ли дълго, след като чиниите са
раздигани от масата, или да си тръгнете бързо.

Унгария

Наздравица с бира?
В никакъв случай
Навсякъде по света е нормално да
вдигнете халбата с бира за наздравица с компанията на масата, нали?
Да, но не и в Унгария. Ако го направите, със сигурност ще се изненадате
от киселите физиономии около вас.
Защо? Отговорът на този въпрос е
исторически. През 1848 г. в Кралство
Унгария, което било част от Австрийската империя, избухнала революция
начело с Лайош Кошут и Шандор
Петьофи. Но тя била потушена. Тогава австрийските завоеватели празнували победата си с чаши, пълни с
бира. Унгарците не се отказали изцяло от пиво по този повод, но се зарекли 150 години да не вдигат наздравици с него. Само че тази традиция
продължава и до днес.

Грузия

Не пийте на
грузинската супра
преди тамадата да е
приключил своя тост

раб - тъмночервен сос от нар. Всичко
това се полива със силно, домашно
вино. Но – внимание! То не се пие
докато хапвате, а всяко отпиване е
предшествано от дълга наздравица от
страна на домакините. Повечето от
тези наздравици са цели приказки и
притчи за живота, а когато тамадата човекът, който вдига тоста, най-после
приключи, всички пият на екс, по
традиция – от кози рогове. Приема
се, че като чужденец може да не пресушите до дъно, но обичаят да се изчака тостът до края важи за всички.

Германия

Не режете печения картоф
Наред с прословутите вурстове и
бира, немците често поднасят като
гарнитура, освен традиционното си
готвено зеле, и цели печени или варени картофи. Тук има едно правило,
което не трябва да забравяте, иначе
рискувате да обидите домакините и
дори да не разберете за това. Никога
не използвайте ножа, за да нарежете
картофа в чинията си, защото стриктните немци ще решат, че ви се струва
твърд – тоест, че не са го приготвили
добре. Най-добре е да го размачкате
с вилица – ако се огледате, ще видите, че всички около вас ще направят
точно така.

Великобритания

Аспержите – само с ръце
Възпитаните англичани отдавна са
отхвърлили навиците си от миналите
векове, когато дори в кралския двор
са се хранили с пръсти. Но за едно
Внимавайте да не
се изложите, като
хапвате аспержи
във Великобритания

Как се пие на супра
За тези, които не знаят – супра е
традиционен грузински пир, който
трае дълги часове, а ако сте поканени на него, се счита за голяма чест.
Дългата маса се отрупва с печена на
грил есетра с копър, хаслама - прозрачна яхния от варено агнешко,
зеле, домати и лук, гъби, печени в
глинена пещ, мцвади – дълги шишове с дебели парчета свинско, както и
малки керамични купички с нарша57
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къде бяха звездите

Актьори, режисьори, сценаристи и фенове на киното се
забавляваха и наслаждаваха на
европейските ленти, сред които имаше страхотни попадения

Вдъхновяващи истории
Стара Загора отново бе достоен домакин на четвъртото издание на
Международния фестивал за ново европейско кино „ЗЛАТНАТА ЛИПА“

За БГ музиката

На децата с любов

Kristo&Ivy представиха новия си
аудио-визуален проект
стр. 64

Бал на звезди в помощ на деца
с тежки заболявания
стр. 66
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