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Сбъднати
желания
От дете ДЖЕНА мечтаела оркестър
„Канарите“ да свирят на сватбата й, но
нямало как да знае, че ще влезе в семейството
им, омъжвайки се за АТАНАС СТОЕВМЛАДШИ, син на създателя на групата

9
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Звезди
ДЖЪСТИН
БИЙБЪР ясно

показа, че е
фен на кънтри
звездата, която
от своя страна
не го харесва
особено много

Защо ухажва
Тейлър Суифт?

В
Сн. Guliver/Splash, архив

рамките на месец тийн любимецът два пъти публикува в социалната мрежа
клипчета, в които звучи
някое от известните парчета на колежката му. В първото видео Джъстин Бийбър слуша
един от по-старите хитове на Тейлър
Суифт, а във второто – лично той изпълнява песента й „I Knew You Were
Trouble“, акомпанирайки си с китара.
Поведението му провокира немалко
въпроси, най-важният, от които е –
какво цели?

Story

Фактът, че Тейлър и Джъстин се
познават доста добре, едва ли е
тайна за по-запалените меломани.
Двамата обаче никога не са демонстрирали близки приятелски отноше18

ния, като единствената по-сериозна
свръзка между тях е колежката им
Селена Гомес. Латината е една от
най-добрите приятелки на Тейлър и
голямата любов на Бийбс.
Именно заради
нея певецът
отдавна си е
спечелил
неприязънта на
Суифт,
която
никога
не е
харесвала
поведението, което

Джъстин проявява спрямо близката й
дружка. Тейлър дори многократно си
е позволявала да коментира връзката им, обяснявайки, че Гомес прави
огромна грешка всеки път, когато е
прощавала изцепките на гаджето си и
се е връщала отново при него.
Самата Тейлър винаги е твърдяла,
че е фен на истинските и откритите отношения между двама души, а
най-голямото предателство за нея е
изневярата. „Ако някой се издъни,
то той не те заслужава“, сподели в
интервю певицата. Именно тези „грехове“ бяха част от причините, заради
които Селена многократно си тръгваше от Джъстин. С думи и мили
жестове обаче той все пак успяваше
да я убеди да му прости и двамата
отново да бъдат заедно. Отношенията им бяха на приливи и отливи в
продължение на четири години, като
след множество събирания и раздели,
през 2015 г. Селена каза окончателно
„чао“ на певеца и реши да затвори
тази страница от живота си.

Че не е пръв любимец на Тейлър,
не е тайна и за самия Джъстин.
Именно поради тази причина феновете и на двамата започнаха да си задават въпроса защо певецът така упорито и публично показва афинитета си
към творчеството й.
Според едни поведението му е само
и единствено с цел да я умилостиви и

Връзката на Селена
Гомес с Джъстин е
причината певицата
да не понася колегата си

Звезди

Б

Сн. Guliver/Splash

ившите съпрузи
съвсем скоро ще
се изправят един
срещу друг в
съда, като близки
на актрисата са
категорични, че тя е готова на всичко, само и само
да излезе от залата като
победител. Кейти Холмс е
решила да заведе дело срещу господин Мисията невъзможна, чрез което да
издейства по-голяма
издръжка за дъщеря
им Сури.
Досега Том
Круз се е разделял с по
400 000 долара годишно,
за да може
единственото му
биологично
дете да получава всичко, от което
има нужда.
Според бившата
му съпруга обаче
това съвсем не е достатъчна сума, с която
таткото да изкупи греховете си към 10-годишното
им момиченце, и иска да
го накаже, като чрез съда
го принуди да плаща повече. Холмс особено много
се дразнела от факта, че
през последните три години
бившият й съпруг изобщо
не се интересувал от Сури.
Той нито е виждал, нито е
чувал дъщеря си, а единствената причина за това е
забраната, която му е наложена от Църквата на сциентолозите, към която той
принадлежи.
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Близки до Кейти разкриват, че тя е готова за епическа битка, която е убедена, че ще спечели. Актрисата дори е решила, че ако се
наложи, ще изнесе шокираща информация за живота
на Том, с която, не само че
публично ще го унижи, но
и ще срине сравнително положителния му имидж. Тайните, които ще сподели, са
22

КЕЙТИ ХОЛМС

ще заведе дело срещу
ТОМ КРУЗ, в
което ще изиска
той да плаща
по-висока издръжка
за дъщеря им Сури

Том не е
виждал Сури
близо 3 години

ТОМ, ЩЕ ТЕ
УНИЩОЖА!

ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

Криско и Ася

НАЙ-ДОБРИТЕ
ИМ УЧИТЕЛИ

ДЕСИСЛАВА
СИНЪТ Й СЕ
РАЗБИРА С
НОВИЯ Й
СВЕТЛАНА
ВАСИЛЕВА
С ПРОВАЛЕНА
СВАТБА

		

БЛЯСЪК
Какви са причините да провали
организацията за сватбеното си
тържество, вярно ли е, че сега излиза
с Христо Сираков и как си е платила,
за да напусне сръбския риалити
формат Parovi, моделката сподели
откровено пред „Блясък“.

К

ак си, какво
ново покрай теб?
Чувствам
се много
добре. Лято
е, топло е, заредена съм
с положителни емоции.
Последната година и
половина беше изключително тежка за мен и се
надявам именно сега да е
преходът към един по-прекрасен етап от живота ми.
В момента вървят
кастингите за новите
сезони на риалити форматите, които ще се
излъчват през есента.
Получи ли предложения?
Тази година вече съм
участвала в две риалити
предавания. В момента
съм на такъв етап от

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА:

28 Блясък

СВАТБАТА
СЕ ПРОВАЛИ

ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

В сянката
на злото

Crime

Момчетата жаби
5 момчета са УБИТИ ПО ЗЛОВЕЩ НАЧИН, но вече 20 години никой не може
да открие убиеца

Погребалната
церемония на
загиналите деца

Д

вадвсет и шести
март 1991 година
е обикновен пролетен ден в южнокорейския град
Дегу, който обаче със залеза на
слънцето ще бъде
запомнен като най-злокобният, а сянката на злото ще се
разстила върху градчето години наред. В онзи ден училищата затварят врати заради провеждането на местните избори.
Децата са щастливи, че печелят
още един ден, в който могат да
играят с приятели сред природата. В близост се намира
планината Уарйонг – любимото

Story
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място за игри.
Районът е спокоен, природата
е по-скоро ласкава и до онзи
ден никой не може да предположи, че в гъстите гори на планината дебне смъртта. Местните
деца използват всеки свободен
миг, за да играят там, да карат
колела, да разиграват военни
стратегии, да търсят животни.
Точно така решават да сторят
пет момчета на 26 март. Те са
на възраст от 9 до 13 години.
Решават, че ще отидат в гората,
за да търсят яйца от дъждовници. Стигат до края на града
и поемат нагоре по горската
пътека зад гимназията „Сонг
сан“, за да не се върнат никога

повече.
В края на деня градът е вцепенен, родителите на децата са
ужасени. Започва мащабна операция за издирването на децата, но с всеки изминал ден мистерията става все по-зловеща.
Наричат ги „Момчетата жаби“.
Някои криминолози предполагат,
че са наречени така, просто заради благозвучието, а не заради обстоятелствата около изчезването им.
Местните жители още не могат
да забравят тяхната история и
зловещата мистерия, сковала
цяла Южна Корея.
Новината се разпростира и
привлича вниманието на нация-

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

РОМАНТИЧНИ ВОЛАНИ
С какво да
почиствате
лицето си

&

ТОП

10
ЯРКИ
УСТНИ

Под светлините

НА НОЩТА

ДЕЙСТВАМЕ ЛИ
ОСЪЗНАТО

Защо той ти
казва „не“

Beauty
Почистването на
лицето е

НАЙ-ВАЖНИЯТ
РИТУАЛ ОТ
ДЕНЯ ВИ. Не го

пропускайте, а ние ще
ви улесним в избора на
подходящи козметични
средства

В

секидневното почистване
е задължително, за да може
да запазите блясъка и нежността на вашата кожа. От
него започва всяка следваща
грижа. Дори и да не ползвате редовно грим, тя се нуждае от
ежедневно внимание, а то не отнема
много време. Резултатът обаче ще
бъде сияен и безупречен тен. Градските условия са особено безпощадни
към кожата – прах и вредни емисии,
допълнени от летни горещини, и
всичко това се отразява върху нея.
Разширените пори, пъпките, загубата на еластичност често са следствие от нередовно почистване, но
това може да се получи и когато не
е съобразен съответният продукт с
типа кожа. Много от нас пропускат
да махнат грима и си лягат с непочистена кожа, мислейки, че водата
е достатъчна, за да отстранят замърсяванията. Това обаче е напълно
погрешно. Затова е добре винаги да
имате тоалетно мляко, тоник или
измиващ гел на козметичния си рафт
и да посягате към него поне два пъти
на ден. Препоръчително е продуктът да бъде с хидратираща основа,
така кожата ви ще е допълнително
освежена. Козметичната индустрия
предлага най-разнообразни средства
за почистване, които се предлагат в
определени серии, съобразени с типа
на вашата кожа.

ОБНОВЕНА КОЖА
Story
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всеки ден

Секс

ЗАЩО ТОЙ
ТИ ОТКАЗВА
Има няколко обстоятелства, които карат
МЪЖА ДА СЕ СТРАХУВА да направи
следващата крачка. Предлагаме ти първенците

Н

якои мъже са на мнение,
че сексът не е повод за
запознанство, а на други
им е прекалено сложно
да преминат границата
и се стараят да отложат
деня Х колкото се може повече. Затова не се изненадвай, ако дори месец след първата ви среща той все
още не се е престрашил да те покани
у тях на свещи. Може би има напълно основателни причини!

1.

Той е старомоден

Да, разбираме те. Наистина
в това е много трудно да се повярва, но романтичните натури, макар
и рядко срещани,
които са готови да те ухажват
продължително
време, да спечелят сърцето ти
и едва след това
да преминат на
следващ етап от
връзката ви – все
още съществуват.
При това не си
мисли, че твоят
човек може да е
неумел любовник,
напротив – напълно е възможно
той просто да е
настроен за сериозни отношения.

вероятност да си срещнала отмиращ
тип мъж. Но той едва ли ще ти признае, че е девствен, дори ако го попиташ директно. Затова, единственото,
което ти остава, е да чакаш.

3.

Той е религиозен

Богобоязливите мъже определено имат своите предимства. На
първо място, на тях наистина можеш
да разчиташ, най-малкото, защото
те възприемат десетте Божи заповеди като план за действие. А второ (и
това е най-важното), ако такъв мъж
те ухажва, то той най-вероятно гледа
на теб като на реална претендентка
за ролята на потенциална съпруга.

„Сексуалната
рутина и
разминаванията
в либидото между
партньорите се
срещат при почти
всички двойки
в дългосрочни
отношения“

2.

Той е девственик

Ако усещаш, че потенциалният ти възлюбен започва да нервничи
в момента, в който стане въпрос за
интимната страна на живота, а намек
за евентуална целувка ти е направил
едва на петата среща, то има голяма

Story
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4.

Той се
страхува да покаже своята
неопитност

Най-вероятно
мъжът, хвърлил ти
око, много иска да
прави секс с теб,
но по ред причини – една от които
е напълно възможно да се окаже неопитността му или
прекомерната му
влюбеност, се старае да
отложи в бъдещето този момент колкото се може повече.

5.

Той не е добър
в секса

Някои представители на силния
пол имат способността субективно да

оценяват сексуалния си потенциал и
откровено разбират, че той при тях не
е голям. Но ако ти действително си
влезнала в мислите на такъв мъж, то
преди да стигнете да секса, повярвай,
чe той ще направи всичко по силите
си да се влюбиш в него до уши и да
не забележиш (поне не веднага) този
негов досаден недостатък.

6.

Струва му се, че се
отнасяш към него
като към приятел
В живота има и такива моменти,
когато мъжът е толкова влюбен, че и
през ум не може да му мине с какви
очи гледаш на него. Затова, ако той
продължава да ти „чупи“ телефона
от позвънявания и да те залива със
съобщения, а когато сте на среща да
показва, че си му интересна изключи-

Посоки

СЛЕД КРАЯ
НА СВЕТА

Story
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В най-отдалеченото
обитаемо място на
планетата – ТРИСТАН
ДА КУНЯ, има магазин,
радиостанция, кафене,
видеотека и плувен басейн.
Но не това е най-важното,
а фактът, че там няма
безработица

О

стровът се намира в
южната част на Атлантическия океан.
От бреговете на ЮАР
късчето земя е на 2800
километра, от бреговете на Южна Америка – на 3360 км,
а най-близкият населен негов побратим – островът Света Елена, е на
2430 километра разстояние. Самият
Тристан да Куня е кръстен на откривателя си – едноименния португалски мореплавател, който освен него,
„намира“ и няколкото други малки
островчета около Тристан – също с
вулканичен произход.

Площта на отдалечения самотник е по-малко от 100 кв. км, а
целият остров по своята същност, е
вулкан и вулканични образувания.
Затова местата за живеене на него и
заливчета за кораби са съвсем малко – единствено в северозападната му
част. Вулканичното чудо на природата се е появило в Атлантическия океан преди милиони години. Намира
се на ръба на активния вулкан Куин
Мери, който е и най-високата точка 2062 метра. През 1961 г. кратерът на
вулкана, който се намира близо до
стoлицата, изригнал, и всички хора
били евакуирани в Англия. След две
години на жителите обаче им било
позволено да се върнат. На острова
климатът е морски субтропичен с
малки разлики между температурата през различните сезони, както и
между деня и нощта. Лятото на Тристан да Куня е от декември до март,
а през зимните месеци централният
връх се покрива със сняг.
Островитяните от Да Куня често се
борят срещу силата на атлантическите бури, при които вятърът понякога
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АЛЕКСАНДЪР
СКАРСГАРД и
МАРГО РОБИ
са идеалните
Тарзан и Джейн

Party

къде бяха звездите

Красота в повече
В „Ялта“ се проведе финал
на конкурс за красота
стр. 66

В джунглата
Премиерата на „ЛЕГЕНДАТА ЗА
ТАРЗАН“ събра в Холивуд екипа на
лентата и стотици почитатели

Това е откъс от списанието

