Цена: 1,99 лв.

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ОСТАВИ ИМИДЖА НА ПЛЕЙБОЙ,
ТИЧА КАТО КУЧЕНЦЕ СЛЕД ГОДЕНИЦАТА СИ
Брой 34
18 - 24 август 2015

ЦЕЦИ
КРАСИМИРОВА

АЛТЕН
АЛИЕВА

ОСВОБОДИ
СЕ ОТ АХМЕД
ДОГАН

ИСКА ДА
ЗАЛИЧИ
МИНАЛОТО СИ
СЕКС

ГОЛЕМИЯТ
МЪЖКИ
СТРАХ

МИС БЪЛГАРИЯ
СИМОНА
ЕВГЕНИЕВА

СТАВА
ОВЧАРКА
ЕМА
УОТСЪН

ИЗЛЕКУВА
ЛЮБОВНА
МЪКА С
МЪЛЧАНИЕ

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ

ПОД ЧЕХЪЛ
ОЩЕ ПРЕДИ
СВАТБАТА

Това е откъс от списанието

Звезди

Рускинята
го укроти
още преди
сватбата
8

№34 • 18 август 2015

4 Мигове
6 StarsStory
8 Благой Георгиев

Плейбоят се промени?

14 Ема Уотсън

Мълчала седмица,
за да забрави гаджето си

16 Симона Евгениева

От подиума до овцефермата

18 Райън Рейнолдс

Страхува се от срамна снимка

20 Алтен Алиева

Как се освободи от Ахмед Доган

22 Амбър Роуз и Ким Кардашиян
Война с всички средства

24 Ед Шийрън

Бил бездомник

26 Цеци Красимирова

Надява се да заличи миналото си

28 Олеся Малинская

Руска кукла завладява България

Големите имена
30 Тилда Суинтън

Скромната магьосница

Мода
36 Комбинации в деним
38 Новото лице на кожата
40 Техники за котешки поглед
42 Предизвикайте с цветна коса

Психология
44 Неверните митове

Секс

На война
като на
война
22

Швеция от
приказките
56

46 И отново проблемът
за размера

Зона здраве
48 Какво е комбуча

Невероятно
50 Една целувка пътува по света
52 Гореща точка

Култура
54 Кино, театър и книги

Посоки
56 В света на Астрид Линдгрен

Хороскоп
60 Звездите за Мадона

Парти
61 Сериали, сериали
64 „Имението Даутън“ с награда
66 Зак Ефрон подлуди фенките

Горещи
акценти
36

Посетете страницата ни във

Списанието може
да закупите и в
електронен вариант от

helikon.bg,
biblio.bg и ciela.com

списание „Story“

Снимка корица: Bulphoto

Красота

Story

8

Stars
историите
на звездите

Голямата
промяна
на Благо
Руската танцьорка Есмер, която скоро ще стане законна
съпруга на БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ, го превърнала от
несериозен плейбой в отговорен мъж и джентълмен
9
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али един
от най-известните
плейбои в
България
може да
се промени? Макар
много хора
да изказват
сериозно съмнение по този въпрос,
близки от обкръжението на футболиста твърдят, че тази промяна вече
е налице. Рано или късно всеки си
„намира майстора“ и май красивата
Есмер Омерова поне засега твърдо
устоява имиджа на руските жени,
които могат да вкарат в правия път
и най-безнадеждните случаи, независимо за какви пороци иде реч. Едва
за трите месеца, откакто официално са заедно, шампионката по танго
като с вълшебна пръчка успяла да
превърне Благо от разглезен, несериозен и влюбен в себе си плейбой, в
джентълмен, който трепери косъм да
не падне от главата на любимата му.
Футболистът на руския клуб „Рубин“
(Казан) засега е редуцирал до минимум и демонстрациите на екстравагантност с ексцентричните си тоалети
и вече се облича доста по-сдържано.

Двойката, която по последни данни
ще се венчае в началото на септември, не дава изявления в медиите за
чувствата си и за бъдещата си сватба
и засега се ограничава само с любовни снимки в социалните мрежи – отново нещо нетипично за Благо. В досегашните си връзки той не издържаше дълго да мълчи и разказваше какво се случва в личния му живот. Да,
Георгиев надали някога ще се превърне в безличен чичко, лишен напълно
от светски блясък. Но индикациите
в поведението му подсказват на тези,
които го познават, че Есмер с „желязна ръка в кадифена ръкавица“ успява
да смекчи крайностите в него и да го
превърне в мъж и съпруг, на когото
може да се разчита не само за няколко месеца, както се случваше досега с
предишните му връзки.
„Когато Благо е влюбен, той е на
седмото небе, изключва приятели и
компании от ежедневието си, защото иска да прекарва цялото време
само с обекта на чувствата си. Но
дребни уж подробности доказват, че
този път с Есмер нещата са по-различни от друг път“ - свидетелстват от
близкото обкръжение на футболиста.
Според приятелите на Благо за пръв
Story
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Есмер умишлено
гони прилика с
Анджелина Джоли

БГ на Колизеума
Прокуратурата в Рим заведе
наказателно дело срещу Георгиев за нанасяне на сериозни щети
на паметник с историческо и
културно значение за това, че
беше заловен да дълбае с монета инициалите си „БГ“ на стена
на Колизеума. Разрази се голям
скандал, в който по-голямата
част от обществеността,
разбира се, осъди постъпката
на Благо, окачествявайки я като
просташка, петняща не само
неговия имидж, но и този на
България. „Кориере дело спорт“
излезе със статия по темата,
озаглавена „Най-лошият автогол на Георгиев“, в която подигравателно препоръчаха на
Благой Георгиев да се даде книга
за Колизеума, но с картинки,
откъдето да разбере, че това
нещо е съществувало преди да
е заснет филма „Гладиатор“ и
е едно от чудесата на света.
Социалният антрополог Васил
Гарнизов се позова на видния
ни литературовед проф. Ал.
Балабанов, според който българинът като цяло е с „много

къс „Аз“. Тоест, неспособен да
се идентифицира с по-големи
общности, неговата социална
идентичност се разпростира
до семейството, до входната
врата, в най-добрия случай до
приятелския кръг или размера на
клиенската мрежа. Скандалният
историк Божидар Димитров пък
както винаги даде различна гледна точка: „Опитът на футболиста Благой Георгиев не заслужава
да бъде толкова жестоко порицаван. Защото драскането по
стени, колони и прочие древности е част от българската
народна култура от много
стари времена. Историците и
археолозите знаят, че средновековните българи са драскали
по камъните на крепостните
стени, по стените на църквите
и дворците надписи-графити“
- контрира Димитров. А главният герой от случката е обиден
на медиите, че са преекспонирали престъплението му и пусна в
Instagram профила си снимка на
ръка с кръст към небето и заканителен текст: „Господ гледа!“

Звезди

Между подиума
и живота на
село, Симона ще
избере второто

МИС БЪЛГАРИЯ
2014 СИМОНА
ЕВГЕНИЕВА

З

а разлика от много други наши
красавици, окичили се с короната
на Мис България,
Симона Евгениева предпочита тихия живот
в малкия град пред суетата
на столицата. Заради лекциите около висшето й образование и ангажиментите
покрай титлата й, Симона
разпределя живота си между София и родното си село
Габровница (Монтанско),
но, ако има избор, то той
би бил компанията на домашните животни, отколкото тази на фалшиви хора.
Най-красивата българка
на 2014 година смята да го
направи скоро. Тя избрала
да учи „Стопанско управление“, защото иска след като
завърши догодина бакалавърската си степен, да кандидатства по европрограми
за финансиране на ферма
за овце и мандра към нея в
родния си край. Евгениева
не говори празни приказки,
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е работно момиче.
Като завърши
образованието си
догодина, тя е решила
да направи собствена
ферма за животни и
мандра към нея

Ще
гледам
овце

Звезди

Свободна си
АЛТЕН АЛИЕВА изгледа дъщерята на Ахмед

Доган от втория му брак и си тръгна от
Сараите в Бояна

Н

икога досега моделът
Алтен Алиева не беше
признавала официално за
интимните си отношения
с Ахмед Доган, макар
това да беше обществена
тайна. Алтен държеше, че двамата са
само приятели и тя се грижи за дъщеря му от втория брак. Но затова
пък сега красавицата призна раздялата им, случила се преди година, и с
това сложи точка на медийното мълчание по време на доброволния си
плен в прочутите сараи на почетния
председател на ДПС.

Според сведения на запознати, манекенката и Сокола са заедно още
от 2001 г., а според самата Алтен
- двамата са живели 11 години заедно. Дали годините са 11, или повече
обаче не променя крайния факт. Дъщерята на Доган – Демет, която той
прибра при себе си след развода, и
Алтен изгледа като свое дете, вече е
пълнолетна млада жена. Така ролята
на бившия модел да се грижи за момичето, да бди над него, да го възпитава и да му предаде своя финес на
поведение и изтънчен вкус, приключи
и Алиева е свободна да напусне дома
на един от най-известните политици
през последните няколко десетилетия.
Може би никой няма да разбере дали
любовта между Алтен и Доган някога
се е превърнала в договорка със срок
пълнолетието на дъщеря му, след изтичането на който красавицата, крита
от света като птиче в златна клетка,
получава свободата си. Може и да е
просто съвпадение.
„Не търсете сензации. Хората се
събират и разделят. Просто дойде
време да се разделим. Връзката ни се
изхаби и приключихме. Това е мой
осъзнат избор. Сложихме точка. Не
е имало конкретна причина нито от
моя, нито от негова страна“ - обясни Алтен раздялата си, допълвайки,
че към сегашния момент двамата
Story
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Звезди

Бездомникът
милионер
ЕД ШИЙРЪН имал 23 кичура сплъстена коса, защото не

се къпел, спял на улицата и по влаковете, а сега е милионер,
който е напът да спечели сърцето на Никол Шерцингер

Сн. Guliver/Splash, архив

Б
Story

уквално допреди месец
името на бившата половинка на Люис Хамилтън – Никол Шерцингер, се
свързваше с това на албанския футболист от „Олимпиакос“ Пайтим Касами, но днес
вече се говори, че рижият изпълнител
Ед Шийрън е напът да открадне сърцето й от спортиста.
Когато наскоро в Instagram на
страницата на Шерцингер се появи
съвместна нейна снимка с гласовития
британец, никой изобщо не придаде
на това значението, което може би
тя влагаше в поста си. Максимумът,
което феновете видяха във фотографията, беше, че двамата заедно
изглеждат мило. Както Ед, така и
Никол имат много приятели в шоу24

бизнеса, само че сега The Sun, позовавайки се на източник, твърди, че
между 37-годишната Никол и 24-годишния Ед има нещо повече от приятелство.

Приятелите на певицата казват,
че красавицата първо се влюбила в
гласа му. Лиричните песни на Шийрън помогнали на Никол след раздялата й с Люис. „Тя постоянно слушаше неговите изпълнения и макар отношенията им да започват едва сега,
изглежда, че за нула време са станали много близки“ - твърди източникът и добавя, че засякъл двойката в
лондонски пъб, двамата се държали
непринудено един с друг, смеели се и
през цялото време разговаряли, гледайки се в очите.

Само допреди няколко години обаче едва ли Ед е предполагал, че ще
си пие питието с жена като Шерцингер. Сегашният му начин на живот
е коренно различен от този, който
певецът водел в близкото минало.
Днес той живее в огромна ферма до
Съфолк, дава и два милиона паунда
за ранчо в Нешвил.
Изпълнителят на Thinking Out Loud
е роден в Халифакс, във вените му
тече ирландска и английска кръв,
от малък се занимава с музика, но
никога не е мечтал, че само на 20
името му ще е сред водещите в този
бизнес.
2012-а е големият му пробив във
Великобритания, а дебютният му албум „+“, покорява лидерските места в iTunes и предизвиква немалко

Звезди
ЦЕЦИ
КРАСИМИРОВА

иска да заличи
миналото си с нов мъж

В

разгара на лятото Черната пантера си върна българската светска слава, с
новината, че си e дошла
от Испания за кратка ваканция и се разхожда с
младо гадже в Лозенец. Отказвала
да отговаря на каквито и да било
въпроси за младежа. Близки до скандалната красавица обаче заявяват,
че „младото гадже“ е по-скоро „приятелче“. Цеци отдавна не се забърквала в любовни истории с предизвестен край. А и единственото, което
истински я вълнувало сега, е как
да замине за Америка. Настоящият
мъж в живота й е богат бизнесмен.
Красимирова планирала да се омъжи за него и да успее да отиде в
Америка заедно с дъщеря си. Опитите на Цеци да получи виза обаче засега се оказвали безуспешни. От години Красимирова живее в Испания,
а сега чакала да я извадят от черен
списък, за да отлети отвъд Океана. В
интервю пред Сашо Диков Цеци заяви: „Не мога да взема американска
виза, защото съм пострадала в атентат, когато съм била гадже на мафиот. В Испания не ми дават никакъв
отговор защо не получавам виза. Накрая се оказа, че съм била в списък
за наркотици. Не пуша, пия по едно
кафе на ден, не ползвам наркотици,
освен че съм пушила марихуана“,
Тя иска дъщеря
й да живее
извън България

Story
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С бебе в
Америка

Големите имена

Story

Холивудската
отшелничка
30

„Родителите ми
бяха сигурни, че ще
се омъжа за херцог
и след 19 ще си
седна на задника,
но останаха леко
разочаровани“

ТИЛДА СУИНТЪН

ТИЛДА СУИНТЪН

бяга от каноните на
филмовите знаменитости
и предпочита
„изгнаничеството“ си
в Шотландия. Там,
където я чакат децата и
двамата є мъже

В

ерата на Кардашиян, в
която риалити шоуто, харченето на милиони и преднамереното превръщане на
интимния свят в обществено достояние са се превърнали в разменна монета за
звезден статус, има хора, които преминават под светлините на прожекторите също толкова ярко, но бързат
да избягат от тях. Там, на червения
килим, в ролята на бягащата Пепеляшка е Тилда. Хем е в Холивуд, хем
на хиляди километри от него. Един
ден държи „Оскар“ в ръцете си, а на
другия вече се е потопила в тишината на Неърн - малкото градче в Шотландия, което нарича свой дом. Там
няма телевизор, там не носи грим и
готви с продукти, които сама отглежда, след което с часове се разхожда
по брега. Независимо, че е родена в
Лондон и в детството си е живяла на
различни места, актрисата се чувства
шотландка. Ето защо избира Шотландия за място, където да отглежда
децата си. „Чувствам се привилегирована, че мога да се върна на мястото,
на което се чувствам най-добре. В
Англия винаги съм се усещала като
изгнаник, да живея там беше странно, неискрено. Шотландия е истинският ми дом.“ Обича и да мързелува. „Имам невероятен талант в бездействането“, споделя тя, въпреки че
не бездейства много.

И колкото и да й се иска да остане
незабелязана и не обича да слага до
името си думи като „актриса“ и „звезда“, Тилда е приковаваща с пронизващите извънземни очи, с прозрачната
си порцеланова кожа и отличителна
андрогенна визия.
Често към нея по погрешка се обръщат със „сър“. Но не са далеч от
31
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ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ОТ ГЛАВА ДО
ПЕТИ В КОЖА

&

Цветни
коси

КОТЕШКИ
ПОГЛЕД С
ЛЕКОТА

Вечната

КЛАСИКА
Развенчаване
на митовете

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
МЪЖКИ СТРАХ

Beauty

...ПРИ БАДЕМОВА
ФОРМА
Гримът в стил котешки очи е много
подходящ в този случай. Плътно
нанесен молив за очи или очна линия
могат да бъдат достатъчни, защото
не е нужно да следвате линията на
горния клепач. Трябва само да изберете
точката, в която ще съедините
линиите – тази, която тръгва от
вътрешния ъгъл на окото, и тази
от външния. Получава се по-дебела и
плътна форма, която обаче създава
ефект на повдигане.

...ПРИ ИЗПЪКНАЛИ ОЧИ
В този случай освен плътно нанесен молив
или очна линия, е добре да използвате и
сенки за очи върху долния и горния клепач,
така че да се получи ефект на опушен грим,
за да се омекоти погледът.
Story
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КОТЕШКИ
ПОГЛЕД
Как да постигнете този
ИЗКУСИТЕЛЕН ГРИМ спрямо
формата на очите ви
Той може да бъде истинско предизвикателство, ако
искате да го постигнете сами, защото един и същи
метод за нанасянето му няма как да се използва
за всеки. Тайната? Важното е да познавате добре
формата на очите си.

Секс

Много мъже често изпадат в размисли
за РАЗМЕРА на члена си и искат да
разберат смисъла на своята мания

МОЙ МЪНИЧЪК ПЕНИС

Ф

илип, както и много
други мъже нерядко
имат притеснения за
размера на мъжкото си
достойнство. Нормално
ли е то, средно или малко? Макар и никоя от неговите приятелки никога да не се е оплаквала,
той иска да намери отговора на своите притеснения.
Филип Ромон разказва: „А в еректирало състояние дължината ще е...“

Story
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Урологът Роналд Вираг слага два
пръста на челото ми. Докосването
е топло, успокояващо, несексуално.
Притискайки края на шивашкия метър, той силно дръпва члена ми и
казва: „Петнадесет сантиметра са си
напълно в нормата!“

Роналд Вираг е известен с това,
че е участвал в създаването на виаграта, вълшебното хапче за ерекция,
името на което най-вероятно е ана-

грама на фамилията на доктора, но
също напомня и за водопада Ниагара.
Той е на 76 години, приел е през
живота си над 20 000 пациенти,
страдащи от еректилна дисфункция,
преждевременна еякулация и много
по-рядко такива, с наистина малък
пенис – микропенис, с дължина 4 см.
Той обръща спокойната си усмивка на лекар, който е виждал и чувал
всичко в тази област, и ми предлага

Посоки
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Светът на
Астрид Линд
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дгрен

Във ВИМЕРБЮ и
ЛЬОНЕБЕРЯ оживавят
Емил, Пипи Дългото
чорапче и още много
герои, с които провинция
Смоланд свързва любимата
шведска писателка

Т

ова е светът от нашето
детство и от това на децата и внуците ни. Само
че истински. Книгите на
Астрид Линдгрен, родени
в бедната някога провинция Смоланд в южна Швеция, отдавна са заживели своя самостоятелен
приказен живот. Само че за разлика
от приказките, техните герои живеят
на конкретни места – във Вимербю
и Льонеберя, идеалното място за семейна лятна ваканция, дори и да нямате деца.
На около три часа път с кола от
Малмьо ви посреща спокойствието
на Вимербю. Там е фермата, в която
се е родила и израснала Астрид и в
която по-късно талантът и въображението є са родили и увековечили
Вила Вилекула – къщата на малката
червенокоса щуретина с лунички и
щръкнали плитки. Там е и улицата
към училището на Томи и Аника, с
пекарната, която и днес привлича с
аромата си отдалеч. Ако искате да
срещнете самата госпожица Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългото Чорапче,
или пък Емил от Льонеберя, отделете
поне един ден на Вимербю и „Светът
на Астрид Линдгрен“, както е наречен
този приказен парк.

Още докато пътувате към Вимербю, усещате как упойващо действа тишината на Смоланд, в която
се носи аромат на смола и чистота.
Това, което първо ви подсказва, че
вече сте в света на Линдгрен, освен
малките, сякаш нарисувани къщички,
са онези неповторими миризми, които ви мамят към пекарната на улица
„Скулгатан“. Те са все така неустоими, както по времето, когато Томи
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ДЖОН ВОЙТ и
МАРША ГАЙ ХАРДЪН
не спряха да се
забавляват

къде бяха звездите

Публиката избра
„Имението Даунтън“
с награда БАФТА за
най-въздействащ сериал
стр. 64

На опашката, моля!
Зак Ефрон едва смогна
да се снима с всички
фенки на премиера
стр. 66

Лятно
настроение
Куп звезди от популярните
американски сериали празнуваха на
традиционното ЛЯТНО ПАРТИ на
тв каналите CBS, CW и Showtime

Това е откъс от списанието

