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Снимка корица: NOVA TV

Със своя колекция аксесоари
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Всички искат
скандали и секс
Памела Андерсън отгледала децата си

сред гейове
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Случайната срещ
продължи с годин
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Симеон Лютаков и половинката му
Кристина се влюбили, когато тя била още

ученичка и дълго пътували от единия край на
страната до другия, за да бъдат заедно

З

а някои хора приказката,
че пътищата на съдбата са
неведоми, е просто сентенция. За Симеон Лютаков
и Кристина Диманова си
е истинският сценарий на
живота им. Тя тръгва от Ямбол, той –
от Русе, за да ги събере предопределеността на съвсем различно място.
„Запознахме се точно между Ямбол
и Варна, някъде по средата на пътя.
Мястото на първата ни среща беше в
Шумен“, смее се Симеон. Той отдавна
искал да работи с нея, но уговорката
им била толкова принципна, че нищо
не означавала. До момента, в който
той тръгнал на театрален фестивал,

а тя – още ученичка, на национално състезание по литература. В един
прекрасен ден той й казал по телефона: „Хайде чао, че утре съм на турне
и трябва рано да пътувам за Шумен!“
А тя отговорила: „Така ли? И аз трябва да лягам, защото рано пътувам за
Шумен на състезание по литература!“

Било много важно за абитуриентката – ако се представи добре,
можела да влезе в Софийския университет, където мечтаела да запише
право. „Обаче аз прекарах цялото
време преди олимпиадата със Симеон. Когато отидох на състезанието
щях да заспя преди да дадат темата.
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„Стефан
беше
като
лавина“

Ирен

Право
на щастие
От страстната авантюра на двамата актьори – Стефан
Данаилов и Ирен Кривошиева, преди 25 години
се ражда дете, чиято игра днес, в партньорство с майка му,
се следи зорко от камерите на Големия брат

Story
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СЕЗОННИ
АКЦЕНТИ

Аксесоари от

Анна дело русо

Jason Wu Есен/Зима 2012

в изискана
броня

Fashion

Аксесоарите
преобразяват

дрехите

Анна Дело Русо представи своя колекция
от аксесоари за модния гигант H&M.
Тя съветва дамите да бъдат поизобретателни и смели в избора си

Т

я е от жените, след които винаги ще се обърнеш. Тя е сред
най-влиятелните дами в модната индустрия. Отличава се с
еклектичния си и пищен стил,
който не познава ограничения в
смесването на цветове, стилове или аксесоари. „Аксесоарите са изключително
важни. Те не само позволяват да играете
с модата както пожелаете, но и придават индивидуалност на вашите тоалети.
Освен това са важно средство за освежаване на стария гардероб. Сложете колие, гривна и обеци, вземете чанта тип
„плик”, накрая добавете шапка и всичко
придобива нов облик. Аксесоарите са
като витамини за модата и като такива
трябва да ги използвате в големи количества”, споделя Анна Дело Русо. А ние
всички очакваме датата 4 октомври, когато ще бъде пусната нейната колекция
от аксесоари, специално създадена за
H&M. Изискана, ексцентрична, игрива,
бляскава, цветна като сама Анна.

Какво ви вдъхнови за създаването
на колекцията аксесоари за H&M? С
какво се отличава тя?
Исках да пресъздам вълнението от пътуванията по време на седмиците на модата, когато влизаш в приказен моден
балон, който напомня на паралелна реалност. Исках да уловя това усещане за
свобода и радост, а колекцията да бъде
забавна, цветна и бляскава. Бижутата
са ядрото в линията. Те са богато декоStory

44

Beauty

hi-tech

за красива кожа
Може ли новите технологии да прикрият истинската ви възраст и кои са
новите anti-age оръжия по пътя към идеалната кожа
Story
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Големите имена

Story

54

„Не е честно, когато
губиш най-близките
си хора“

киану рийвс

Избраният
Смъртта е отнела на Киану Рийвс почти всички любими
същества, а той самият срещал призраци и се борел с демони
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Lifestyle
стилът
на звездите

Новият собственик
запазил голяма
част от старото
обзавеждане
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Шик от 30-те
Оливие Саркози се влюбвал

все повече в Мери-Кейт Олсън и купил
старинен дом в Ню Йорк, за да
прекарват повече време заедно
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Долче вита с
вино, бира и ка
68

Бира с духова музика в
Мюнхен, танци сред
смачкано грозде в Порто
или аристократично
капучино в компанията на
елегантен пудел във Виена
са три от рецептите на
познавачите, на които
лятото никога не им стига

П

оглеждам небето навън и то вече
е сиво, сякаш лятото не е било.
С прегорелите листа идва и онази особена предесенна жажда
за още няколко глътки топлина
и светлина и още няколко големи порции
удоволствие. Време е за дълъг уикенд с вкус
на бира, джоланчета и Октоберфест.

аромат на
апучино
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Кристина Агилера
спечели наградата за
любимо телевизионно
лице с участието си в
музикалното риалити
шоу The Voice

Party
къде бяха
звездите

Гореща кръв
Най-известните актьори и музиканти от латиноамерикански произход се събраха на церемонията
по връчването на традиционните награди ALMA
(American Latino Media Arts) Awards
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