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Звезди

По-добре късно
Милена Славова дълго чакала мъжа, от когото

да поиска дете, и шестото є чувство не я излъгало

Б

ългарската пънк принцеса, която скоро се впусна
в поредното приключение
– риалити шоуто „Африка: Звездите сигурно са
полудели“, има бурен живот и е от жените, които могат да се
похвалят, че не са пропуснали много
неща по пътя си. Музикалната кариера на Милена в продължение на
няколко десетилетия е нещо, за което
младите изпълнители могат да мечтаStory
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ят, както и за личното й щастие, макар и закъсняло. „Години наред имах
много динамичен живот и все отлагах момента да имам дете, въпреки
че осъзнавах, че е крайно време“
- споделя тя. Щастието обаче я споходи с появата на сегашния й мъж
Тони и дъщеричката й Куин, която
днес е на 5 години.
Милена срещнала Тони в средата на 90-те в Лондон, още докато
била омъжена за предишния си мъж

Робърт, който е клубен промоутър.
„Ожених се за Робърт и се разведох.
Сватбата беше през 1995-а, а разводът – три години по-късно. Заради
прекалената му заетост в шоубизнеса
нямахме нормален семеен живот“ разказва певицата.

Тони и брат му пък имали ресторант в британската столица и я
поканили да пее там. По времето на
тази съдбовна среща сегашната половинка на Милена също като нея бил
семеен и в началото двамата били
само приятели. Но не тя станала причина той да се раздели с жена си,

Големите имена
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Богатата празноглавка Парис Хилтън показа
другото си лице – на хладнокръвна бизнес дама

„Някои момичета
просто се раждат
със звезден блясък
във вените си“

Парис Хилтън

чно,
нес

К

огато човек е роден със
самочувствието на богатството и закърмен със
звездност, има два пътя
пред себе си – да пропилее наследството или да
инвестира в нещо, което
ще превърне в своя запазена марка.
Звездният статут, който се предава
по наследство обаче винаги си личи,
особено в сравнение с онези, които е
трябвало да се борят със зъби и нокти да го придобият. Парис Хилтън е
от родените звезди. Тя може да мине
по червения килим като кралица и
това й стои естествено, да танцува в
нощен клуб като дете на гетото, да
възмущава като непоправимо лошо
момиче или като класическа глезла,
която наема персонал да се грижи за
малките й кученца.
Така я очакваха и българските почитатели на световноизвестни имена.
Особено при артилерийската подготовка за всичките й изисквания за  
комфорт, като това да спи в шумо-

изолирана спалня с кралски размери, да има вана с джакузи и свещи с
аромат на ванилия и лавандула, в менюто й да присъстват само органични храни и т.н., и т.н.

След това дойде изненадата. Парис се беше постарала да научи
къде е България, преди да напише в
Twitter къде точно отива. На летището в София пък се появи с естествена
усмивка на лице, отговори спокойно
на въпросите и търпеливо раздаде автографи. Нищо общо с очакванията,
а сравнението с други звезди, стъпили
на родна земя преди нея, определено
спечели симпатиите и на тези, които
отдавна са я записали в графата „високомерни, богати и празноглави“.
По всичко изглежда, че Парис
може да играе повече роли, отколкото са очаквали дори в семейството
й, което само преди няколко години
я заплаши с лишаване от наследство, ако не влезе в правия път. И
тя сякаш на шега реши да им пока-

Тежък кастинг
За ролята на бъдещ съпруг
или поне годеник през последните няколко години се
борят доста мъже. Музикантът Ник Картър беше
първият, който спечели
ролята на официална половинка, но беше уволнен,
след като стана ясно, че й е
изневерявал с Ашли Симпсън.
Бейзболистът Дъг Рейнхарт
се задържа като фаворит
почти година, в която обаче имаше няколко раздели и
събирания. В крайна сметка
той също бе уволнен по подозрение, че използва връзката си, за да трупа известност. Съдбата на испанския
модел с филипински корени
Ривър Випери засега не е
ясна. Тактиката му да стои
в сянка засега му носи доста
червени точки.

Ривър Випери
е настоящият
фаворит на Парис,
но едва ли ще
стигне по-далеч
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Beauty

И музиката

до дупка

Lanvin

Lanvin

Пънк, фънк, поп, рок – усещаме
звука на песните не само по
дрехите, но и в грима, косите,
маникюра. Какво да си пуснем,
докато размахваме четки пред
огледалото?

Котешки поглед

Спирала за
омбре ефект
на миглите
от Sephora

Палитра за очи
Guerlain
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Очна линия
3-Dot Liner
на Clarins

Силният грим се завръща, а ние вече сме
готови да отидем на парти. Обикновено
черното в стил пънк работи с пълна
сила за добавяне на драматизъм в погледа,
така че опушеният ефект може да бъде
пренебрегнат. По-скоро може да посегнете
към очна линия или молив за очи (с което
боравите по-умело) и да се заиграете в
очертаване на клепача с пълна свобода
на действие. И все пак, ако държите на
очната линия, а знаем, че класическата
обикновено е трудна за нанасяне, ви
препоръчваме 3-Dot Liner на Clarins. Тя си
поправя път между миглите и естествено
подчертава очите. Нежният й напояващ
се накрайник с три връхчета осигурява
едновременно и прецизно нанасяне на три
успоредни линии в наситено черно без
размазване. Като детска игра, нали?

Психология

Чувството
за вина и
манипулаторите

Story

44

Зона здраве
Както всички хубави неща,
носенето на високи
токчета може да бъде вредно
за здравето, когато се прекалява

Е

легантни и секси – да! Рядко се среща жена, която
не оценява по достойнство
обувките на висок ток и
не се възползва от силното
им въздействие в различните моменти от ежедневието си – в
офиса, на изискан коктейл, на кафе с
приятелки през уикенда или на парти
в нощен клуб. Но този аксесоар, който
дава допълнително самочувствие, издължава крака и приковава мъжките
погледи, може да се обърне срещу найревностните си почитателки и сериозно
да увреди на здравето им. Колкото постръмни и тънки, толкова по-опасни,
гласят изследванията на медиците по
повод високите токчета, а съветът им
към дамите е прост – не злоупотребявайте.     

Сн. Shutterstock

Чрез иновативна технология и
използване на 3D изображения изследователите от Лондонската кралска ортопедична болница съединили
снимки на пациентки, носили често
в ежедневието си високи токчета, за
да създадат общо триизмерно изображение. Резултатът бил леко плашещ.
Медиците са категорични, че този тип
дамски обувки причиняват деформация на костите на пръстите и краката. Когато сте на токчета, тежестта
на цялото ви тяло пада на две малки
кости, които се намират точно зад
палеца. Прекалено силният натиск в
предната част на стъпалото, в сравнение с нормалното разпределение
на теглото, води до много проблеми,
като например напречното плоскостъ-
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Страст, ност
вино и танг

талгия,
го

Къщи като от детска
рисунка и страстно
танго на всеки ъгъл –
това е визитната
картичка на Ла Бока

Емигрантският квартал
Ла Бока в Буенос Айрес
е неповторим вихър от
пъстри цветове, музика и
аромат на вино и говеждо

П

ървият ден в Буенос
Айрес вече е минал и
сме разгледали повечето забележителности,
задължителни за туриста, тепърва прохождащ
в космополитната аржентинска столица Буенос Айрес. Индианци и испанци, италианци, англичани, евреи –
кой ли не е оставил не просто своя
отпечатък, а цели квартали, белязани
от присъствието им.
Обиколили сме площада на Конгреса, катедралата и сградата на правителството - Каса Росада или Розовата къща, впечатляваща с особения
си цвят, запазен от времената на испанските заселници, които смесвали
боята за сградата с кравешка кръв,
за да не пропуска влага. Минали сме
през театър Колон, разхождали сме
се по Пласа де Майо - вечно пъстрият и свеж площад, който е естествен
център на социалния и политически
живот откакто през 1810 година завършила майската революция за независимост. Следва нощ, прекарана
в балдахините на един от скъпите
квартали на града – Сан Телмо, където се събират ценителите на хубавото аржентинско вино. Но това ще
оставим за по-късно. Сутринта, както
вече сме научили от местните, е посветена на свещената за всеки аржентинец закуска. Вярно, че е истинска
заплаха за фигурата, но пък изкушението си заслужава. Домашните киф57
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Влюб
Йорданка Христова празнува юбилея си с кубинския

посланик Тересиса Капоте и лорд Минчев. Вечер на делфините
развълнува 70 гости в лятната резиденция на Евгени
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