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Не мога дълго
да съм втората
В началото на лятото Ивана започнала
връзка с мъж, който обаче не е свободен

„Признавам, че не
ми е приятно да деля
мъжа, с когото съм,
с друга“

Ивана

Звезди

Две в едно
Непреодолимите различия,
довели до развода с
Хайди Клум, били
изневерите й с бодигарда
на семейството, разкри
бившият й съпруг Сийл

Е

Малко след като публично
изрази възмущението си от
поведението на Хайди, Сийл
започна да обяснява какво е
искал всъщност да каже

кссъпругът на немския топмодел Хайди Клум – певецът Сийл, направи шокиращо признание, че
очарователната му бивша
половинка му е изневерявала с охранителя, когото днес целува
публично, още докато е била негова
законна съпруга.

Сн: Guliver Photos

Виждайки в интернет снимките,

Story

доказващи връзката на Хайди с личната й охрана, Сийл отвори уста и
започна разгорещено да разказва за
невярната си съпруга. В кратко интервю певецът заяви, че именно интригата между Клум и човек от персонала е причина двамата да се разведат: „Седем месеца след раздялата
18

Охранителят
работи за Хайди
от 2005 година

Звезди
Някога Асдис
и Гардар бяха
щастливи
заедно

Асдис Ран и бившият
є съпруг Гардар
Гунлаугсон се

надпреварват да показват
младите си гаджета.
Ледената кралица
търси богат и улегнал,
футболистът иска само
да дразни бившата

И

сландската красавица  
дръзна да покаже снимки от изпепеляващата
любов с българското си
завоевание – бившият
юноша на Вихрен Сандански и по настоящем модел - Ангел
Калинов. Майката на три деца била
изключително щастлива с младежа и
дори прекарали няколко дни с приятели на Кавала.
Докато Асдис демонстрира как се
наслаждава на прегръдките и целувките на красавеца, бившият й съпруг
също показа новата си тръпка - красива брюнетка на видима възраст
около 19 години.
След като и двамата екс легитимираха с фотоси връзките си, възниква
въпросът кой кого цака?

Според запознати, макар и да поддържат благоприлични отношения
като разведени, но загрижени за бъдещето на децата си родители, двамата постоянно се надпреварвали кой
кого да дискредитира и да покаже,
че живее по-щастливо и волно без
другия. Асдис дори сама обичала да
пуска за себе си различни слухове и
поддържала интереса със скандални
разкрития. С манекена Ангел обаче
нещата били различни. За него твърдяла, че бил прекрасен партньор във
всякакъв смисъл и, за разлика от Гардар, много влюбен. Калинов пък бил
поласкан от интереса на красавицата,
която е със 7 години по-голяма от
него. Самият той признавал, че му
харесва да бъде с нея, но не можело да се говори за сериозна връзка.
Story
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Джон Кофи

На 54-годишна възраст почина един от найвисоките актьори, с дълбок глас и непоносимост
към месото – Майкъл Дънкан

У

морен съм, шефе, да се
скитам по пътя самотен
като птичка под дъжда.
Без приятел, при когото
да ида или да ми каже
откъде идваме или отиваме, или защо. Уморен съм от хората,
които се държат толкова грозно един
с друг. Чувствам го като парченца
стъкло в главата си. Уморен съм от
случаите, когато съм искал да помогна и не съм успявал. Уморен съм
да съм сам в мрака. Най-много съм
уморен от болката. Прекалено много
е. Ако можех да сложа край на болката, щях да го направя. Но не мога.“
Едва ли има човек, който да не помни тези думи на героя от екранизацията по Стивън Кинг –„Зеленият път“,
Джон Кофи - огромният, добродушен
чернокож, осъден на смърт, който се
опитваше да направи света по-добър.

Информационните агенции съобщиха за кончината на Дънкан – актьорът с миловидна усмивка и огромно сърце, и всички си припомниха
участията му не само в „Зеленият
път“, но и в „Армагедон“, в „Град на
греха“.
Приятелката на актьора Омароса
Мениголт разказа, че половинката й
е починал в болница в Лос Анджелис, където почти два месеца лекарите се бореха за живота му след прекаран инфаркт.
В средата на юли сърцето на актьора спира. Така, паднал на пода
у дома, го намира приятелката му.
Веднага вика Бърза помощ, а, докато
Story
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лекарите пътуват, жената не спира да
прави опити да го върне в съзнание.
И на практика му спасява живота.
Когато линейката откарва актьора в
болница, той е вече в съзнание. Но,
уви, чудото така и не се случва.
„Ужасно съм разстроен от загубата
на големия Майк. Той беше човек с
огромно сърце. Майкъл беше невероятен, все едно дошъл от друга планета“ - проплака, потресен от случилото
се Том Ханкс, партньор на Дънкан в
„Зеленият път“.

„Чувствам неизразима мъка - призна режисьорът и продуцент на „Зеленият път“ Франк Дарабонт. - Наистина съм опустошен от загубата на
Майкъл. Той е един от най-добрите
хора, с които някога съм работил.
Майкъл имаше нежна душа. Той
беше образец за порядъчност, честност и доброта.“
Майкъл Кларк Дънкан е роден
през 1957 година в Чикаго. Той и сестра му са възпитавани само от майка
им и затова животът им изобщо не
е лек. Като малък Майкъл е запален
по американския футбол, но майка
му му забранява да играе, страхувайки се да не получи травма. Като
повечето чернокожи американци, и
той си мечтае да се измъкне от мизерията и да отиде в университет.
Но му се налага да зареже учението,
когато майка му се разболява тежко
– няма кой да работи и да изкарва
пари за прехраната. В Чикаго Майкъл започва работа в газова компания, където копае траншеи. По-късно
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Това е само една
малка част от
огромния хол в
къщата дуплекс
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Двойна къща
за милиони
Зулендър веселякът
Бен Стилър продава
ефектния си дом в Ню
Йорк с 400 000 долара помалко, отколкото го купи
преди четири години
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Цариград е домът на най-старата любовна поема

и турското „Пето авеню“

И

станбул крие потайности, които само опитен
гид може да ви разкрие. Градът с многовековна и разноцветна
история има какво да
покаже, освен величествените дворци
на султаните, джамиите, църквите,
базарите и разходка с лодка по Босфора. Най-впечатляващата гледка над
Златния рог се разкрива от хълма

„Пиер Лоти“. Там местните се спасяват от суетата на многомилионния
мегаполис, пият чай, хвърлят зарове,
пушат наргиле и се любуват на изгледа.
На върха на хълма е кацнала красива къщичка. Някога дом на известен
френски писател, сега тя е превърната в симпатична чайна, която местните режисьори не пропускат да покажат в сериалите.
71

Story

Party

Блейк Лайвли и
Салма Хайек на
представянето
на новия аромат
Gucci Premiere,
чието рекламно
лице е актрисата
от сериала
„Клюкарката”
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Холиву
Някои от най-популярните актьори се събраха в найромантичния град по повод 69-я филмов фестивал
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