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А уж
съм звезда
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Stars
историите
на звездите

Женската
злоба
ме забавлява
Андреа разкрива истината за скандалите с

бивши приятелки и напористи колежки, защо се
надсмива над злобните коментари и враговете и
кога очаква да стане госпожа Пулева
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Звезди

Край на залаганията

Принц Джордж Александър Луи

започна живота си с 41 топовни гърмежа и маратон
от кралски визити

Б

ританците обичат да залагат и може би това е една
от причините да си падат
толкова много по принц
Уилям и Кейт Мидълтън.
Още преди двамата да
се сгодят всяка стъпка в съвместния
им живот се превръща в повод за упражняване на това национално хоби.
Дори сватбата им обаче не можа да
предизвика толкова залагания, колкоStory
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то раждането на поредния престолонаследник – от пола на бебето до това
как ще бъде наречено. След дългото
чакане, най-накрая на 22 юли следобед, станаха известни първите печеливши – всички заложили на мъжкия
пол. Денонощие по-късно редиците на
щастливците попълниха всички, заложили на имената Джордж, Александър
и Луи, тъй като момченцето получи
всички тези имена накуп. Макар да

Уилям изнесе
Джордж от болницата, в която се
родил самият той

Звезди
Рут Колева е

загърбила скандалите
и се интересува само
от музиката и
любовта с Любо

Сега я
вълнуват
настоящите
концерти
и новата й
любов

С

лед безбройните премеждия и скандали в последните месеци джаз
певицата Рут Колева и
победителят от риалити
шоуто „Къртицата“ Любомир Жечев изглеждат повече от
влюбени. Не демонстрират открито
чувствата си, но са забелязани, хвана-
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Избра любовта,
загърби
интригите

Звезди
Rammstein

изгаря на клада всички
предразсъдъци, за да
напише новата история
на рока с мастилото на
източногерманския гняв

Т

е са най-известната немска формация за всички
времена. В световен мащаб продадените копия
от албумите им са над 25
млн. Текстовете са агресивни, мрачни, понякога
вулгарни и с открита сексуална насоченост, нерядко и натуралистични или
гротескни, а вокалите - минорни и
груби. Но именно това ги превръща в
експлозия от адреналин за феновете,
както го доказа за пореден път концертът им в София на 26 юли.
През 1988 г. в западногерманския
град Рамщайн-Мизенбах (RamsteinMiesenbach) се случва нещастие по
време на въздушно шоу в американската военновъздушна база Ramstein.
Самолетен сблъсък довежда до гибелта на седемдесет и двама зрители и
трима пилоти. 346 са ранените. Трагедията се разиграва пред повече от
300 000 зрители.

На този ужасен инцидент е посветена песента-химн на групата,
носеща нейното име. Прави впечатление разликата между названието
на града и това на състава - името
на бандата съдържа допълнително M,
RaMMstein. По този начин то може
да се тълкува като таран (в миналото
често краят на тараните бил оформян
като глава на козел - донякъде като
асоциация, донякъде като уважение,
но също така и хитро копиране на
природния дизайн на изключително
пригодената за „разбиване на стени с
нея“ козя глава) - тълкувание, усилващо разбиващото звучене на групата и
отговарящо на изпълняваната от нея
музика.
RAMMSTEIN всъщност е игра на
думи между печално известната военна база и таран.
Името на групата Rammstein е
дадено от Паул Ландерс, Кристоф
Шнайдер и Кристиан Лоренц. Едва
по-късно става известно, че след създаването на групата, тя се подвизава под името „Rammstein-Flugschau“.
Паул Ландерс казва относно името
на групата. „При нашите обиколки с
Story
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„Любовта е като
цвете - дори и
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увяхва“
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Наричат мегаполиса
град майка, защото
събира в шепа целия
необятен континент

Т

ам, където Атлантика и
Индийският океан се срещат в зелено-синя прегръдка, започва Африка.
Или по-точно Кейптаун.
Пъстрата картинка на
акостиралите кораби, яхти и рибарски лодки бележи мястото на пристанището, а на брега задължително ви
посрещат дървени жирафи, по-високи
от продавача на сувенири, който ги
предлага. Оттам нататък величествената снага на планината Тейбъл разделя града на няколко части, всяка
от които има свой собствен живот и
лице. На запад, по посока планината
Дванадесетте апостоли, са се ширнали най-скъпите имоти в Африка. На
юг са просторните лозя и ботанически градини, на изток кварталите на
средната класа и черните гета, сгушени през зимата под сивкавото одеяло
на дима.

Кейптаун

В Африка наричат Кейптаун града
майка, защото е събрал от всичко,
което предлага необятният континент. Грандиозни музеи като Castle Оf
Goodhope – най-старата постройка в
ЮАР, издигната през далечната 1666
г., е с формата на пентагон, а всеки един от върховете носи свое собствено име. Замъкът музей Bo-kaap,  
макар и не толкова старинен, не отстъпва по интерес. Архитектурният
Кейптаун обаче е само едно от лицата на пълния с изненади мегаполис.
Хората, които се влюбват в
Кейптаун, го приемат най-вече като
приключение. За тази цел най-важното е да забравите за автомобила. От
57
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Брус Уилис явно е все
така влюбен в жена си
Ема Хеминг
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Брус Уилис и съпругата му си поделиха с Катрин Зита-Джоунс
първенството по спечелено внимание от светските хроникьори
на премиерата на „БСП - Бесни страшни пенсии 2“
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