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Александър
Найденов измислил

историята за нови срещи с
минали любови на Елен,
тя била невинна

С

лед като Story разкри края
на връзката им, последва
и бурята от нелицеприятни разкрития за миналото
на красавицата, поднесени
лично от 27 години по-възрастния от нея бизнесмен. Елен била
много разочарована от отношението
му и твърдяла, че нищо от онова, което той разказва, не е съвсем така и
дори била учудена от медийната му
офанзива, след като дълго време сам
предпочитал двамата да не бъдат под
светлините на прожекторите.
Няколко месеца траела раздялата
им, научи още Story. Всеки път се опитвали да започнат отначало. Заслепен от ревност, Александър отказвал
да си общува с нея и всеки опит за
разговор завършвал с поредния скандал, докато се стигнало до окончателното решение.

Актрисата се опита да опровергае
края на историята и това беше последното, което самата тя изстреля неуве-
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ЕЛЕГАНТНО
НАМИГВАНЕ

пленителни

аромати за
лятото
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вЛАСТ
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Ухания на
страст и море
Свежи разхлаждащи нотки и чувствени цветни акорди се крият
в новите летни аромати. И за дамите, и за техните кавалери

Есенция на радостта
„Могъщото море и яркото небе са елементите, които ме привличат най-много в Пантелерия. За Acqua
di Gio Essenza исках да създам концентрат от сила и
чувственост“, разказва Джорджо Армани, който винаги е обичал Средиземно море и през 1996 г. черпи
вдъхновение от скалистия пейзаж на Пантелерия за
аромата Acqua di Gio. Днес той е с нова интерпретация Essenza, която в аромата за мъже представя
неустоима комбинация от солени морски акценти,
искрящи цитрусови нотки, мускус и кедър. Жената
пък Acqua di Gioia Essenza е влюбена в живота и природата, а уханието оставя след себе си следа от
изискано и неустоимо очарование. Свежестта прелива от аромата на смачкани листа мента и прясно
цъ фнал лимонов цвят, пропил всяка върхова нотка.
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Блестящи летни дни и нощи
“Dior Addict е концентрация на цялата енергия и съблазнителна сила на Dior, така че жената да бъде блестяща,
привлекателна и съблазнителна“, казва парфюмеристът Франсоа Демаши. Всеки цвят от палитрата Dior
Addict притежава дързост, а новите три аромата са с
различни и контрастни композиции. Eau Fraiche блести с
цитрусовите нотки на горчиво-сладък грейпфрут и бергамот, подсладен от нежна фрезия и бял лотосов цвят.
Eau Sensuelle съчетава есенцията на розата и блестящия
жасмин, изразяващи контраста на сладката свежест в
цялостната хармония на цветята. Eau de Parfum пък е
съблазнителен, ориенталски. Този наситен вибриращ
аромат разкрива рядко съкровище в своята сърцевина кралицата на нощта. Това огромно тропическо цвете
расте в Ямайка и цъфти един път в годината, разпръсквайки силен ванилов аромат само в една лятна нощ.

Ще се влюбиш в мен
Само с няколко капки от Blumarine
Innamorata ще усетите неудържимия
трепет на любовта. Примамлив и неустоим като влюбването, което разтуптява сърцето ни. Именно тези първи
трепети на привличането се е опитала да пресъздаде дизайнерката Анна
Молинари. „Когато погледнеш света и
разбереш, че никой не може да замени
жената, която обичаш, тъй като никой
не е точно като нея, нищо не е като
нейния парфюм“, споделя тя. Един миг е
достатъчен да се влюбите, както едно
впръскване по кожата, за да откриете
своето ухание. А Blumarine Innamorata
ще ви обгърне с любовна емоция, подсилена от бергамот, магнолия, иланг
иланг и мускус.
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Големите имена

Бунтът
носи името

Вивиън
Дизайнерката никога не е искала
да бъде различна. Просто някой
друг е решил да я впише в клишето
антимода

Story
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Story

Lifestyle
стилът
на звездите

Масата, чест
свидетел на
приятелски
сбирки
Story
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Майсторката

от Средиземноморието
Приятелката на Дичо –
Карина, е проектирала
и изпълнила почти всичко
в малкия им уютен дом
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Култура

Бокс
офис

1. Л
 ЕДЕНА ЕПОХА 4: Континентален дрейф –
Този път любимите герои
са застигнати от невиждано бедствие, което
разцепва континента
на две, и Мани, Диего и
Сид са принудени да се впуснат във вълнуващо
пътешествие, за да се върнат при останалата
част от стадото.

Кино

2. П
 РОФЕСИЯ: СТРИПТИЙЗЬОР – Майк (Чанинг
Тейтъм) е горещата звезда на стриптийз шоуто
в нощен клуб „Екскуизит“. Колкото повече го
обичат жените, толкова повече харчат те, и
толкова по-щастлив е собственикът на клуба
Далас (Матю Макконъхи).
3. С НЕЖАНКА И ЛОВЕЦЪТ – Кристен Стюарт
играе единствената жена в кралството, по-красива от злата кралица (Чарлийз Терон), която си е
наумила да я унищожи.
4. П
 РОМЕТЕЙ – Разтърсваща митологична история, в която екип от изследователи разкрива
ключа за произхода на човека на Земята. Това е
едно вълнуващо пътешествие към най-мрачните
места във вселената.
5. М
 АДАГАСКАР 3 – Пътят на нашите герои минава през Европа, където те намират идеалното
прикритие: пътуващ цирк, в който заедно с възхитителни нови герои те пресъздават истинския
стил на Мадагаскар.
6. УЛИЧНИ ТАНЦИ 2 – В продължението на
световния хит „Улични танци” от 2010 г., звезди
от цяла Европа демонстрират красотата и
заряда на латино и хип хоп танците.
7. Д
 ИКТАТОРЪТ – Сюжетът на комедийния филм
разказва за властен и изключително самоуверен
диктатор, който заминава за среща на „Организацията на обединените нации” в Ню Йорк, само
за да открие, че хората от правителството му
са го заменили с обикновен козар, който е негов
абсолютен двойник, но който не знае нищо за
устройството на света.
8. О
 ЧАКВАЙ НЕОЧАКВАНОТО – Комедия за пет
двойки, чийто светски живот се преобръща
с главата надолу от предизвикателствата на
предстоящото родителство.
9. М
 ЪЖЕ В ЧЕРНО 3 – През последните 15 години
работа в тайната агенция за борба с извънземни Джей е видял доста необясними неща, но
вероятно нищо не остава по-загадъчно от вечно
намусения му и затворен партньор.
10. 2 ДНИ В НЮ ЙОРК – Френската фотографка
Марион и журналистът и радиоводещ Мингъс
живеят в уютен апартамент в Ню Йорк заедно с
двете си деца от предишните им връзки и общата им котка. Когато щурият баща на Марион и
нейната похотлива сестра заедно с ексцентричния
си приятел без предупреждение се натрисат
в дома им, тази презокеанска визита поставя
началото на два незабравими дни, изпълнени с хаос
и много абсурдни ситуации.
Story метър
Шедьовър
Изключителен
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Добър
Посредствен
Слаб

Книги
Робърт Али

Легендата се завръща
Пол е 45-годишен американец, авантюрист, който живее в Париж. Гневен и потиснат заради
самоубийството на съпругата си, той търси
апартамент под наем, където нищо да не му
напомня за нея. Жана е на двайсет, красива и сексапилна, от буржоазно семейство, сгодена е за
млад режисьор и търси жилище, където да заживеят заедно. Съдбата среща застаряващия Пол
и младата, жизнена Жана в занемарен парижки
апартамент. Тук те се заплитат в шокираща
връзка, в преживяване без споделяне, екстракт
на чиста сексуална наслада. Този сюжет едва ли би направил впечатление, ако не
беше претворен във филма на Бернардо Бертолучи „Последно танго в Париж”, с
Марлон Брандо и Мария Шнайдер в главните роли. Номиниран за две награди на
Американската филмова академия, взривил общественото мнение, спечелил си
скандална слава и отдавна признат за класика, филмът си остава сред най-дискутираните и спорни постижения на световното кино.

Посоки

Story
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Микс от
европейски
и карибска

и дух
душа

Неголям, едва 430 кв. км,
пленителен и загадъчен,
обкръженият от
коралови рифове остров
Барбадос си е
заслужил репутацията
на едно от най-красивите
и романтични места за
почивка на планетата

В

секи, който е ходил на Барбадос, чел е за острова или
е слушал разкази на очевидци, няма да се учуди, че
именно на него населението
е най-гъсто населен от карибските
представители. Барбадос е най-източното парче земя, част от Карибските острови, и на него винаги е лято
– температурата на въздуха целогодишно е в границите на 27 – 31 градуса по Целзий, но благодарение на
морския бриз и пасатите, довяващи
прохлада и свежест, тук никога няма
да почувствате жега и зной.
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Party

Карл Лагерфелд с
модела, който даде
зрелищен финал на
модното шоу

къде бяха
звездите

С дъх на камелии
На пищно ревю в Париж бе представена колекцията
Haute Couture есен/зима 2013 на Chanel

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

www.biblio.bg

