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Stars
историите
на звездите

Развеждам се!
Поредният слух, че Жени
Калканджиева и съпругът
є са се разделили, се оказа самата
истина. Тачо вече се е изнесъл и
живее при своя любовница
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Звезди

За какво
се ослушва
татко
Хазарт
Ицо Хазарта не

останал самотен татко
отново, напук на някои
слухове, които го разделиха
с приятелката му Жени

Д

вамата са щастливи и
се радват, както на успеха на последното парче
на „Ъпсурт“ - „Ослушай
се“, така и на дъщерите
си Ади и Лора. Мнозина го наричат бунтар, а той ужасно
се пали, когато го определят с това
крайно неподходящото според него
клише: „Като чуя думата „бунтар”, изпитвам страхова невроза. Представям
си човек, който тръгва по улицата с
пушка-двуцевка. Или пък някой на 18
години, който за пръв път са го пуснали сам навън, а той започва по микрофон да псува всичко наоколо.“
И за да не го занимават хората с техните си размисли и страсти покрай „Ъпсурт“, той разчита за
запазването на душевния си мир и
неприкосновена лична територия на
трите си жени – Жени и двете си дъщерички – Ади и Лора. Чак му става
неудобно, когато някой го похвали
колко прекрасен мъж и баща е. За
Story
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„Като чуя
думата „бунтар“,
изпитвам
страхова невроза.
Представям си
човек, който
тръгва по улицата
с пушка-двуцевка“

Ицо Хазарта

Момичета
за милиони
Алегра Версаче, Ариана Рокфелер и Аманда Хърст са
част от новото поколение богати наследници,
които попадат под безмилостното медийно око

Т

е са млади, образовани,
известни, красиви и със
солидна банкова сметка.
Докато някои олигарси
пазят децата си от публичното внимание – Владимир Путин, например, никога не е
показвал двете си 20-годишни дъщери
и официална тяхна снимка има само
от детската градина, то други са готови да задоволят всяка прищявка

Маргарита Мисони
За нея сякаш няма друг път, освен
модата. Закърмена е с нея и е наследница на една от най-богатите
и колоритни модни къщи – Missoni,
основана от нейните баба и дядо.
„Израснах в провинцията и единственото нещо, което имаше около мен,
бяха дрехи, платове, скици, модели.
Това беше животът и на родителите ми“, спомня си Маргарита, която
днес също е част от семейния бизнес
в ролята си на дизайнер. Цялата италианска фамилия живеела бохемски,
малко като в хипи комуна, допълва
наследницата на Мисони и с усмивка
разказва за единия от приятелите
им, който живеел в малка пристройка заедно с двамата си партньори.
Когато била на 7 години обаче родителите й се развели, но Маргарита
винаги е имала силна връзка с баща
си – продуцентът Марко Макапани.
Преди да се потопи в модата, младото момиче записва философия в
Миланския университет, но после
се мести да живее в Барселона, след
това в Ню Йорк, където пък записва
курсове по актьорско майсторство
и заявява на семейството си, че ще
преследва кариера в киното. Накрая
се отказва и се връща у дома, а сега е
в очакване на първото си дете.

на наследниците си. След Парис и
Ники Хилтън, Лидия Хърст и Иванка
Тръмп, идва поредното поколение богати и красиви по рождение. Някои
от тях носят „тежестта“ на фамилиите
си и търсят начин да покажат, че си
имат свой собствен път, а други с радост се включват в семейния бизнес.
Трети пък продължават по скандалните стъпки на безгрижието на Парис Хилтън.

Ариана
Рокфелер
Когато си правнучка на
Аби Алдрич Рокфелер,
една от основателките
на Музея на съвременното изкуство в Ню Йорк,
да си заобиколен от произведения на изкуството е право по рождение.
„Винаги свързвам Пикасо
с партитата, които организираха родителите
ми“, спомня си Ариана,
която наскоро дебютира в шоубизнеса с модна
колекция. Наследницата
на една от най-богатите фамилии е завършила визуални изкуства и
политически науки в
Колумбийския университет в САЩ. Сърцето на
младата Рокфелер обаче
вече е заето от Матю
Бъклин, също наследник
на богата фамилия.
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Безупречен тен
на лицето
Как лекува
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Деним
по принт
Какво харесват
мъжете в
леглото

Не казвайте
„трябва“,
а „искам“

Секс

Какъв секс
побърква мъжете
Какво всъщност харесва силният пол в леглото
и как да го оставите без думи
след интимна среща

А

ко попитате някой мъж
коя своя партньорка
няма да забрави никога, почти със сигурност
ще чуете, че всеки мъж
помни първата си жена,
най-добрата в леглото и последната. Но истината е, че и мъжете имат
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предпочитания за секса. Ето какво
харесват по-голяма част от представителите на силния пол, когато стане
въпрос за запомнящ се секс.

Разкрепостената жена

Мъжете си падат по секса без задръжки. Но също така те и са ловци

по природа. Харесват им предизвикателствата, новото,  различното, непознатото. Така че, не бъдете скучна в
леглото, сменяйте пози, място, музика... Всичко.
Изненадвайте го с нова поза, ново
бельо, нови места.

Сексапилът

Прекрасно е дрехите да са ви секси, бельото, гримът, парфюмът –
също. Но поработете върху погледа,
гласа, отношението към партньора

Посоки

С благос
на свети
Story
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Дъблинчани
честват деня
на свети Патрик
с пищни шествия

словията
Патрик

В Дъблин много неща
се промениха само за
няколко десетилетия – от
затънтения и старомоден
западен край на Европа,
ирландската столица
се превърна в модерен
европейски град

М

акар напоследък да
е позабавил темпото, Дъблин все
още може да се
нарече център на
„келтския тигър“,
както наричаха Ирландия. Елегантни
магазини и хотели, арт галерии, музеи, центрове по изкуства, кафетерии
и типичните пъбове са навсякъде из
града. Почти половината от 3,6-милионното ирландско население живее и
работи в столицата и покрайнините й.

Впечатляващото е, че това е град
на млади хора. Ученици от цяла Ирландия посещават прословутия колеж
Trinity, както и останалите дузина
колежи и университети. През уикенда пък градът на Джойс и Бекет е
посещаван от гости от цяла Европа,
най-вече Лондон, Париж и Рим, които се наслаждават на настроението и
типичната купонджийска атмосфера
в ирландските пъбове. За разлика отпреди, голяма част от току-що дипломиралите се специалисти остават да
работят тук, а не заминават за британската столица или за Ню Йорк.
Причината е, че много международни
корпорации откриват филиали в Дъблин.
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Иън Сомърхолдър топло
прегърна Анна София Роб,
която играе младата Кари
Брадшоу в „Дневниците
на Кари“ и която беше
сред наградените

Party
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Най-актуалните млади звезди в Холивуд се събраха
на наградите Young Hollywood Awards

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

www.biblio.bg

