Брой 25
19 - 25 юни 2013

1,99лв

САМО СЕГА

1,

49
лв

виолета
марковска

сектантка
ли е?

психология

какво правят
щастливците
крум
по-лошо от
емануела
никой не
ми е правил
владимир
путин

Цена: 1,49 лв.

любовницата
му вече е
милионерка

s
победителите от Dancing star

ангел и дорина
за първи път разкриват

защо
любовта им
беше тайна

Това е откъс от списанието.
Цялото списание може да намерите в Библио.бг

www.biblio.bg

Звезди
4 Мигове
6 StarsStory
8 Ангел и Дорина

№25 • 19 юни 2013

Вече не крият любовта си

14 Едуард Сноудън

Къртицата на ЦРУ изостави
приятелката си, за да се скрие

16 Крум

Дългове го дърпат надолу

20	Алина Кабаева

Богата и преди Путин

22 Виолета Марковска

Живот за пример, не за обсъждане

26	Александра Тюркмен

Има ли още връзка със Захари Бахаров

Големите имена
28 Джеси Джей
Живее за момента

Мода
34 Дантела и нежни цветове
36 Модни новини

Красота
Ангел и
Дорина

38 За красиви крака през лятото
40 Beauty новини
42 Story промо

Влюбени
до уши

Психология

8

44 Правила за щастие
46 Интимната прическа
не е от вчера

Зона здраве

ей
Джеси Дж
тът е

Живо
прекрасен

28
Уникалните
улици
56

48 Лек за слънчевите изгаряния
от домашната аптечка

Невероятно
50 Еднорог минава граница

Култура
54 Кино и книги

Посоки
56 Най-известните
световни улици

Хороскоп
60 Звездите за Никол Кидман

Парти
61 Пищен завършек на
Dancing Stars
64 Аплодисменти за
„Като две капки вода“
66 Красива и на 50

овор
Верният отг
а
съвместнат
на въпроса от
Symphonics
игра на Story и
е
й от синглит
Concerts - „Ко
ей е
на Джеси Дж
гария?“, е:
сниман в Бъл
Посетете страницата ни във
rfеct“
„Nobody’s Pe
а
ан
концерт ели
а
з
а
т
е
печ
Списанието може
Два бил
ни 2013
ю
9
2
а
н
да закупите и в
групата я Терзиева,
н
а
В
електронен вариант от
ия
гр. Соф

helikon.bg,
biblio.bg и repbg.com

списание „Story“

Снимка корица: Лилия Йотова

Секс

Story

8

Stars
историите
на звездите

Криехме от
всички, че сме
заедно
След победата си в Dancing Stars Ангел и Дорина
признаха, че са двойка и в живота. Защо пазиха толкова
досега тайната си и защо са убедени, че са един за друг
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Звезди
Крум за първи път

разказва за един от найтрудните си периоди,
в който кариерата му
тръгнала надолу. Заедно
с това бил заплашван от
лихвари заради огромни
семейни дългове и бил на
ръба на оцеляването

В

сичко тръгна антилогично, започва разказът си
изпълнителят на „Отровна“. Имал дълъг период,
в който срещал пълна
подкрепа от страна на
предишната си музикална компания
„Ара мюзик“. „Първата година ми
вървяха добре нещата, самият стил
поп фолк провокира вниманието към
мен допълнително.“ Голям успех певецът постигнал и с дуетната си песен с
Емануела „Нищо не знаеш“. Успех, за
който обаче платил висока цена. След
тази песен сякаш започнал и резкият
спад в кариерата му. „Никога нищо
не ми е казано в очите“, визира Крум
дуетната си половинка Емануела.

Певецът не крие раздразнението
си, че трябва да се върне към този
период и да говори за нея. И заявява,
че точно тя е виновна за внезапния
крах. „Едно нещо мога да кажа – не
пожелавам на никого да има нещо
общо с това същество. Това е човек,
който винаги може да ти забие нож
в гърба“, откровено говори Крум и
споменава бегло, че имало поредица
от събития, за които той обаче предпочита да не изпада в подробности.
Само знае, че Емануела е човекът,
повлиял тяхното случване, дори и индиректно. „По-лошо в живота ми никой друг не ми е правил“, заявява той
и иска да е възможно най-далеч от
нея. Много неща тогава били написани… „Тези семейни отношения (бел.
ред. - по това време Емануела още
има връзка със сина на продуцента
си - Денис Касъмов) направиха професионалните невъзможни и по някакъв начин тя управляваше. И ако ме
попитат след нашите приятелски отношения и хубавата песен защо това
се е случило, не мога да отговоря.“
Двамата с Емануела наистина били
много близки приятели и изведнъж
Story
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Бях на ръба
на мизерията

Звезди

Толкова
е хубаво,
че чак
ме е страх
Алина Кабаева

срещнала мъжа на живота
си, но с децата на Путин
нямала нищо общо

С

лед повече от 5 години
мълчание световната и
олимпийска шампионка
по гимнастика Алина Кабаева, упълномощи своя
прессекретар да опровергае слуховете, че е родила син, а след
това и дъщеря на един от най-влиятелните мъже в света – Владимир
Путин. Мълвата за гореща връзка
между двамата се появи в световните
медии още през 2008 г. Точно тогава младата собственичка на всички

Освен че е депутат в руската
Дума, Кабаева управлява с
помощта на майка си огромна
фондация. За нея се правят
филми, героиня е и на театрални
спектакли. През 2010 година
по официални данни имотното
състояние на вече бившата
гимнастичка възлизало на 11,5
млн рубли, в добавка към имот
от 7,2 хиляди квадратни метра
и три апартамента.
Story
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Депутатката милионерка

Големите имена

Живот до
Story

28

Джеси Джей от

„Обичам, когато се
чувствам неудобно
на сцената. Но точно
там се усещам жива.
Рискувам и прекрачвам
собствените си граници“

Джеси Джей

дупка

малка се сблъсква с ужаса
на болниците. Сега живее
на пълни обороти и не се
свени да говори открито
за своята сексуалност

Б

ританската певица сякаш
изживява всеки миг до
краен предел. Защото когато си на 11 и чуеш диагноза „вроден порок на сърцето“, а на 17 преживееш инсулт, няма как да не се наслаждаваш пълноценно на всеки миг,
в който дишаш, живееш, усмихваш
се, пееш, защото... може да спре. Защото, когато се казваш Джеси Джей
и си преживял всичко това, някак
талантът и успехът следват естествения си ход, а нейната роля е просто
да бъде себе си и да покорява сцената, изпълнявайки Nobody’s Perfect. С
такава лекота показва вокалните си
акробатики, че е трудно да проследиш къде се е стаила цялата й енергия, която извира от изпълненията й.
Дива, непокорна и освободена.

Само преди две години певицата
издава своя дебютен албум, а вече
е ментор в The Voice UK и изкачва
музикалните чартове сякаш цял живот само това е правила. Израснала
в семейство с две по-големи сестри,
които били много популярни в училището си, Джесика Елън Корниш,
както е истинското й име, трябвало
да отстоява тежестта да носи фамилията Корниш. Само че не й се получавало, а и очакванията към нея били
твърде големи. Единственото, в което
се чувствала добре, било пеенето и
музиката. „Обичам предизвикателствата и от малка знаех, че искам да
бъда някой в този свят. Когато бях на
13, осъзнах, че трябва да го направя и
отидох в Brit School, за да бъда музикант. Тогава започнах да пиша песни
и всичко се промени. Исках да кажа
на целия свят какво мисля и как се
чувствам.“ Известно е, че там била
съученичка с Леона Люис и Адел, която често носела китарата си в училище и през обедната почивка момичетата се събирали да пеят заедно.
Само няколко месеца преди да се
дипломира обаче Джеси получила
инсулт и се наложило да се откаже
от училището. „Бях изморена, стре29
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Улици, достойн
Те не са просто път, който ще ви
отведе от едно място на друго,
те са най-известните и
красиви улици в света

Често тук стават
огромни задръствания,
дори съществува
специална група, която
да се справя с проблема

Story

56

И
ни за музеи

ма места, които е достатъчно човек да види
веднъж, за да помни цял
живот. Такива са и няколкото световноизвестни улици, различни сами
по себе си, но обединени от едно –
уникалността им. Те не могат да бъдат
класирани, трудно е и да се опишат, но
е задължително да се видят.

Криволичещата
„Ломбард стрийт“
В Сан Франциско, на склона на
Руския хълм е разположена една от
най-кривите улици в света – „Ломбард стрийт“. Проектът за нея, разработен още през 1922 година от Карл
Хенри, е създаден така, че ъгълът на
наклона на хълма на един от спусковете да е 27о и с дължина 400 метра.
По тази причина властите взимат решение да намалят наклона до 16о, а
пътят да построят извит.
Известен е и фактът, че през 2001
година местните управляващи дори
разглеждат въпроса за затварянето на
улицата за автомобили, но след това
решават да организират движението
само в едната посока – от горе надолу със скорост 8 км/ч. Освен това, за
паркиране в пределите на „Ломбард
стрийт“ глобата е много солена.
Леви, десни по лондонската
„Аби роуд“
Това местенце е забележително с
факта, че тук са записвали песните
си The Beatles. Групата дори кръщава
един от албумите си Abbey Road, на
чиято обложка са изобразени четирима бийтълси, прекосяващи пешеходния участък до студиото.
Металната табела с името на улицата на ъгъла на „Grove End Road“
и „Аби роуд“ вече е махната, заради
Първият търговец,
осмелил се да отвори
магазин на „Орчард
Роуд“, е Тан Чун
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Като един от
собствениците на клуба,
Петко Димитров влезе
в ролята на домакин на
партито, както винаги
заобиколен от красиви
жени – партньорката му в
танците Яна и Лили, която
танцуваше с Ицо Хазарта

Party
къде бяха
звездите

Нощта на
танцуващите звезди
Участниците от Dancing Stars отпразнуваха
приключването на риалити шоуто в Bar Flight Live
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