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Stars
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Тервел Пулев бил

спасител на басейн в Италия,
създал сина си по план, но още
не смее да планира бъдещето си,
след като няколко пъти искал
да се откаже от бокса
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Найценният
медал
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Калоян и
Диана първи
прегърнаха
Тервел на
родна земя
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Звезди

Тайно кръщене
Х

Константин
и Надя кръстиха

дъщеричката си без
роднини и подаръци,
а турски туристи ги
снимаха и поздравяваха
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ристиянският ритуал бе
извършен в Драгалевския манастир. Заедно с
младото семейство бяха
и техните кумове Мишо
и Валя, чийто син също
беше въведен в православната вяра.
Всеки от двамата татковци стана
кръстник на детето на другия. И напук на традицията, на ритуала не
присъства нито един представител
на многобройната фамилия на Коце-

то. „Защото съм тарикат“, в типичния си стил обясни певецът, който
за първи път е кръстник. Но след
това сериозно добави, че истинската причина била прекалено личният
момент, който той определя като
„дори сакрален“. И отново през смях
обяснява, че нямало и подаръци, защото нямало и гости. Нито един от
роднините обаче не се обидил и не
поискал обяснение от младото семейство.

Звезди
Дженифър
Анистън вече е сгодена

и готова за финалния
спринт в надпреварата
с Джоли

Годежният
пръстен се появи
на ръката на
Анистън повече
от месец преди
официалното
предложение

Г

одежът на Дженифър Анистън и Джъстин Теру е един
от най-дълго чаканите и
изстрадани в Холивуд. Но
дали това е хепиенда за нея
или трудно спечелен сребърен медал в състезанието й с Анджелина Джоли, питат се приятелите
и почитателите й. Така
или иначе Дженифър
дневен ред 
получи заветното предложение за брак и то
Колкото и да е
не просто така – между
превърнала в идея
другото. Събитието беше
фикс омъжването
на връх рождения ден
си, Дженифър била
на Теру с всички задълкатегорична - няма
жителни елементи, за да венчавка без предбрачен
привлече вниманието на
договор. Следващата
публиката в момента,
точка от плана на 43когато всички очакваха
годишната актриса пък
бившият й съпруг Брад
са наследниците. Вече
Пит да се ожени офий било крайно време, но
циално за Анджелина
само, след като защити
Джоли – злият демон
богатството, което
в живота на Анистън.
спецове изчисляват на
Сега двете двойки изли- повече от 80 млн. долара.
зат заедно за финалния
спринт, коментират хроникьорите. С
тази разлика, че на Джоли май не й
пука много и сватбената рокля не е
заветната й мечта, докато за Анистън
тя е въпрос на чест. Може би затова
бъдещата булка бърза толкова много.
Докато Джен търсеше достоен заместник на Брад, Анджи успя дву-

Състезанието

на булките
Story
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Звезди

„Ако не си сексуален
обект, имаш проблем.
Сексът е едно от трите найважни неща на света, но не
знам кои са другите две“

Хелън Гърли Браун
Story
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Вечното

Cosmo момиче
Най-известната главна редакторка в света,
основателката на империята Cosmopolitan - Хелън
Гърли Браун, се сбогува със света на 90 години, след
като създаде истинската жена

П

реди Хелън Гърли Браун имаше „женени
жени“ и „стари моми“.
С нея се появиха и
необвързаните. Жената, която имаше смелостта да говори свободно за секса
преди брака през консервативните
60 години, не може да бъде описана
Хелън и
съпругът й
Дейвид бяха
неотлъчно
заедно цели 51
години

само с една дума. Нито пък животът
й. Хелън е родена на 18 февруари
1922 г. в Грийн Форест, Арканзас в
семейството на учители. Завършва
Woodbury Business College и започва
кариерата си като секретар в рекламна агенция Foote, Cone & Belding. Не
след дълго нейният работодател забелязва таланта й да пише и я повиша-

ва в копирайтър. Тя бързо се усъвършенства и става най-скъпоплатената
жена копирайтър в САЩ, като се нарежда в престижните класации „Коя
коя е сред американските жени”,
„Кой кой е в света” и др.

Напук на социалното клише Хелън

се омъжва сравнително късно – когато е на 37 години. Тя казва съдбовното „Да, докато смъртта ни раздели“ на любовта на живота си Дейвид
Браун, прочутият продуцент на филмите „Челюсти“, „Жилото“ и „Присъдата“. Но не и според самата нея:
„Не слушай онези, които ти казват да
побързаш и да се омъжиш. Това си е
твое изначално право. Наслаждавай
се на свободата си! О, да, и се чувствай свободна да правиш колкото ти
се иска секс“, казва Хелън. Съпругът
й, с когото са заедно 51 години (той
умира през 2010-а) й помага в много
от проектите й, един от които е писането на заглавията за корица. Когато
я питат в интервю каква е тайната на
дългия й и щастлив брак, Хелън казва: „Омъжих се за правилния мъж.
Той е мил, състрадателен и щедър,
не само към мен, но и към другите
хора. Трябва да се омъжиш за свестен
и грижовен човек“.

Няколко години след като се омъжва, през 1962 г., тя пише бестселъра
„Сексът и неомъжената жена“, който
оглавява всички топ класации в продължение на година. Книгата става
хит в САЩ, защото, подобно на авторката си, е уникална по рода си.
Хелън говори за това как жената
може да живее добре, когато е необвързана, амбициозна и има високи
цели. В нея тя обяснява на жените,
че нямат нужда от мъже, за да са
щастливи, и ги насърчава да се радват на секса преди брака без ненужни
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Как да
прикриете

дефектите
по лицето

style

Fashion &
Beauty

Топ

10
в дует

Новите
аксесоари

за коса

Lanvin Пролет/Лято 2012

Обляна
в контраст

Fendi

Dior

Rick Owens

Beauty

Дизайнерско
решение

Модният подиум отново ни приканва да бъдем смели, понякога
умерено ексцентрични, но пъстри в идеите си. Особено когато
става въпрос за прически и аксесоари за косата

chanel

сн. БГНЕС, Chanel, Photoshot/Vision Services

И
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зящни шапки блестят върху косите на момичетата
от ревюто на Chanel Haute
Couture. Моделът им напомня за влиянието на street модата, но
пренесен в света на висшата той се
превръща в един от хитовите за новия сезон. Просто защото би стоял
еднакво ефектно както с по-небрежна визия, така и с изискана. Пищни
украшения под формата на диадема
пък ни показва италианското дуо

Dolce&Gabbana, за да ни подскаже, че
този любим на дамите аксесоар отново ще освежава с присъствието си
прическите ни. Разбира се, не винаги
толкова подсилен от декоративни
украшения, но все пак забележим, както е лентата, с която дефилираха
моделите на Oscar de la Renta.
Харесахме и бунтарската визия на
Sonia Rykiel, при която елегантните
тоалети смело са съчетани със свободно пуснати коси с мокър ефект,

Големите имена

Моногамията я
На 44 години бившата първа дама на Франция Карла
Бруни-Саркози има зад гърба си блестяща кариера
на модел, няколко музикални албума, две деца и внушителен
списък от бурни връзки с известни мъже
Story
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Н

а 19 октомври 2011
година Карла дари
с дъщеричка Никола Саркози, малко
след което той стана
и дядо за втори път.
Това бе първият случай в страната, когато държавен глава става баща по време на своя мандат. Радостите на майчинството обаче
не спохождат често 44-годишната
Бруни, макар тя самоотвержено да
се опитва да отглежда малката Джулия с помощта само на една бавачка.
През пролетта папараци я заснеха на
парижкото летище „Орли“ с бебето
на ръце. Безсънните нощи личаха по
лицето й. Почти без грим, тя изглеждаше бледа и измъчена, под очите й
се очертаваха тъмни кръгове, скулите
й бяха изпъкнали, а устните – напукани. Това даде повод на французите
отново да изригнат как тази жена,
която според тях е една от най-дразнещите светски персони, не става за
майка. Въпреки произхода си, Бруни
е много повече французойка, отколкото италианка, възпитана в здравия
морал на католицизма. Но бурната й биография преди да стане г-жа
Саркози, явно идва в повече дори за
пословичното за тази страна свободомислие.   

отегчава

Карла се ражда в семеен замък до
Торино, в артистична среда, заобиколена от музика и разкош. Баща
й, крупният индустриалец Алберто
Бруни Тедески, е и композитор на
класическа музика, а майка й, Мариса Борини, е пианист. Биологичният
й баща обаче е друг – италианският
бизнесмен Маурицио Ремерт, с когото, още като млад китарист, майка й преживява шестгодишна бурна
любов. Факт, който Карла призна
пред пресата вече като г-жа Саркози.
Когато е още 7-годишна, семейството й се мести в Париж. Карла учи в
пансион в Швейцария, след което се
записва да следва изкуство и архитектура във френската столица, но на 19
години изоставя учението, заради кариерата си на модел. В началото на
90-те години на миналия век финесът
на аристократичната бледност и съчетанието на загадъчната усмивка на
Мона Лиза и очите на хищник осигуряват на Бруни място сред първите
20 най-известни и най-скъпоплатени
модели в света. Модните ангажименти носят на красавицата 7,5 млн. долара годишно и опашка от влюбени
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Сърцето
на езерото
Малък спретнат замък с езерце
отпред - вила „Олеандра“ е
голямата италианска любов на
Джордж Клуни
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Посоки

Островит
ръчна израбо

Човекът създава
сам това, което

природата му е отнела.
Дори ако става въпрос
за острови

П

риродата си знае работата,
но там където тя не е посяла красотите си, човекът
се е намесил, в случая – удачно. На нашата планета
съществуват изкуствено направени острови, които по нищо не отстъпват на
природните творения.
Story
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отка

До Пераст в Черна гора
се намират два малки
острова – Свети Георги
и Госпа от Шкрпела Богородица на скалата
71

Story

Party

Тери Круз
влезе в роля

къде бяха
звездите
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Лондонската премиера на филма, в
който участват и български актьори –
„Непобедимите“ 2, събра цвета на екшън
героите, а изненадата беше един обичан олимпиец
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