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Приказката отново не се сбъдна
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Варна в хип хоп ритъм
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Stars
историите
на звездите

Приказка
наопаки
Глория отново е сама. Обратно на

известната история, тя намерила принц, но
когато го целунала, той се превърнал в жабок

Story
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Звезди

Не се страхува
от проклятието
Кенеди

Певицата Тейлър
Суифт се среща с внук
на Кенеди и по всичко личи,
че изобщо на се притеснява
от нещастията,
сполетели фамилията

Л

юбовта между Тейлър и
внука на Робърт Кенеди – Конър, кара изпълнителката да забрави,
че над този клан виси
опасност и представителите на семейството, а също и близките им, често умират при много загадъчни обстоятелства.
За връзката на двамата се разбра,
след като журналисти успяха да ги
запечатат на снимка по време на романтичния им уикенд във фамилната
вила на Кенеди в Масачузетс. Дългите разходки сред природата, погледите, които си разменят, и милите
жестове недвусмислено подсказват, че
суеверията са последното нещо, което
вълнува 22-годишната Тейлър и 18-годишния Конър.
Да станеш част от семейство Кенеди е много престижно, но пък съвсем
не безопасно, макар че оглавяващата списъка на Forbes за най-богати
Story
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Конър Кенеди
страдаше много
по загубата на
майка си Мари и
само Тейлър успя
да върне блясъка в
очите му

Звезди

Цената

на самотата

Story
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Звезди

Само комплексарите

стават насилници

Юлияна Дончева

не се разделя със синята
гривна – символ на
кампанията срещу
насилието, която увлече и
един от най-силните мъже
у нас – съпругът є Стъки

Story
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style

Fashion &
Beauty

Топ

10

в зелено

в идеална
форма

за есента

сладка

като бонбон

Beauty

Отново

във форма
Вече е време да вземете мерки срещу пораженията, които
ваканцията и силното слънце са нанесли върху кожата,
тялото и косата ви

Story
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Големите имена

„Чувствах се като у дома си в
басейна. Това беше мястото, на
което принадлежах“

майкъл фелпс
Story
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Куршумът

от Балтимор
Майкъл Фелпс се отказа от състезателната си

кариера след 18 олимпийски титли

57

Story

Посоки

Story
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Сезам,

отвори се!

Перлата на Близкия изток Катар –
притегателна сила за цял свят

С

амо до преди по-малко от
три десетилетия столицата
на Катар е точно копие на
Дивия Запад. Днес пустинният пейзаж в Доха е заменен
с величествени небостъргачи, които
никнат като гъби. Домът на телевизията „Ал Джазира“ може да се похвали с луксозни хотели, SPA селища на
световно ниво, супер молове от ранга
на Лас Вегас, културни събития и изкуствени острови, които са на път да

засенчат конкурентите им от Дубай.
Има си дори собствена филхармония,
събрала професионалисти от цял свят.
Някога, за да изхранят семействата си, мъжете се гмуркали дълбоко в
морските дълбини за бисери. Страната не била туристическа дестинация и
едва ли е имало желаещи да я посетят,
имайки предвид, че се намира в сърцето на пустинята, а жестоките жеги
през лятото могат да пречупят и найиздържливия сървайвър.
71
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Party
къде бяха
звездите

В секси ритъм
Лятното турне на Hip Hop History Repeating –
събитието, което обединява родните рап
изпълнители, стартира с горещо парти във Варна

Лора
Караджова
беше
единствената
дама сред
специалните
гости, които
се изявиха
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