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Снимка корица: Лилия Йотова

Баща й я
тормози

44 Страхът за близките ни хора
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Stars
историите
на звездите

По следите на
разбитите
сърца
Много преди скандалната си история с Благой Георгиев Лияна
отнела Махмуд от бременната му приятелка. Първият є мъж –
Фалконети, също бил обвързан, когато започнал връзката си с нея
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Звезди

Танцът на
любовта
Петко Димитров
и Яна Акимова се

врекоха във вечна вярност
пред най-близките си
приятели и роднини, а
Story бе сред специалните
гости в най-романтичния
ден за двамата

Първият
танц на
Петко и
Яна като
семейство
Story
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Яна сияеше в изящна
рокля на Enzoani, а
Петко се бе доверил
на модна къща
Агресия. Обувките
и на двамата са от
Cesare Paciotti

Двамата се
врекоха във
вечна любов в
църквата
„Св. Димитър“ в
Панчарево
Петко и Яна избраха и
сватбената им торта
да бъде различна
от традиционните
за такива поводи
разточителство и кич

И

зключително стилното и елегантно сватбено
тържество бе в ресторант в Панчарево. За
всеки от гостите, като подарък от младоженците, имаше малка бутилка от легендарната
троянска сливова ракия, с ликовете на Петко
и Яна – снимка от първата им корица като
двойка за STORY. Свежата закачка по очарователен начин
илюстрираше родния град на красивата булка – Троян и бе
специален жест от родителите на Яна.
Преди да посрещнат гостите си, Яна и Петко се врекоха
пред Бога в църквата „Св. Димитър Солунски“, а след това
сключиха и граждански брак в присъствието на кумовете си
Иво и Мира Тоневи и повече от 200 близки и приятели.
След като размениха халките си, Яна се оказа по-бърза и
настъпи Петко, което според  сватбените поверия означава,
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Звезди

Пълна
промяна
След година и
половина изолация
заради обвиненията,
че е компаньонка,

Светлана
Василева е решена

да скъса със скандалния
имидж и вярва в бъдещето
си на актриса

С

лед като миналото лято
името на изкусителката
бе замесено в делата срещу Мирослав Йончев и
агенцията му за модели,
тя изчезна от общественото пространство. По думите на свидетелка, Светлана работела като компаньонка на VIP клиенти в агенцията. В
крайна сметка към момента въпросният процес е замразен, няма обвинителен акт, както и насрочено ново заседание по делото срещу Йончев. До
съвсем скоро никой не знаеше какво
се случва със Светлана, която преди
скандала бе засичана често в актуалните софийски заведения или като
гост на светски събития. Оказа се,
че русото изкушение умишлено се е
скрило от света, тъй като обвиненията срещу нея се отразили зле не само
на нея, но най-вече на семейството й.

„Не съм ходила по светски събития, не съм се появявала в тв предавания, бях решила да спра изобщо
с изявите, защото се пишеха само
Story
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Звезди

Влюбвах се
в три жени
наведнъж
Павел Чернев още

не е открил половинката,
с която да създаде
семейство, но не се чувства
самотен и не страда
от липса на внимание

Д
„С добрите съм добър,
с лошите – лош.
Както е написано на
офицерската сабя –
без нужда не я вади,
но извадиш ли я, без
да си насякъл някого,
не я прибирай“

павел чернев
Story
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оскорошният съквартирант
от Къщата на VIP Brother
винаги е изглеждал страховит и суров човек, с когото не е добре да се закачаш. Но в риалити шоуто показа истинското си лице. Като
много хора с подобен респектиращ
външен вид, Павката се оказа добродушен и винаги готов да влезе в положение на другия. На пръсти се броят
конфликтите, в които се е замесвал,
и то много меко. Като прибавим към
това факта, че бившият член на партия „Атака“ и народен представител
отдавна е познато лице в общественото пространство и от години има
успешна кариера като адвокат, чудно е
как досега още не се е задомил.

„Така се стекоха обстоятелствата.
Седем години живях с една доста
по-млада от мен жена. Бях решил, че
това е моят избор. Но после се разделихме. Беше преди 4 години. Оттогава все още не съм видял правилния
човек. А да се задомиш, само защото
трябва, и да създадеш дете, което ще
расте в караници, считам за нередно.
Чакам си жената, ако ми е писано.
Ако не – какво пък, хиляди хора жи-

Евъргрийн
Незабравимите
истории на
звездите

Един дует
на 36 години
Вечни спорове, изневери поравно и всеки да си
приготвя сам кафето – това е рецептата
„Ритон“ на Екатерина Михайлова
и Здравко Желязков
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S T LlifeE
изкуството да живееш щастливо

Важните оръжия
в козметиката
Зимна
градина в
гардероба

&

Топ

10
Грим за
маскен
бал

Игра
на материи
Да преборим стреса
и хроничната умора

10 признака,
че имате
нужда от секс

Секс

Искам секс.
Спешно!

Предлагаме ви 10
признака, които
издават, че спешно ви
е необходим секс

К

огато думата „секс“ се
е превърнала за вас в
мръсна и отдавна забравена, всяка фибра от
вашето тяло издава този
факт. Вие нямате настроение, карате се с колегите си, всичко
ви дразни и ви се струва, че целият
свят е срещу вас. Уви, това са първите признаци, че ви липсва секс. А ето
и още какво подсказва тази липса.
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1: Вие сте в перманентна депресия
и всичко около вас неимоверно ви
дразни
По време на секс настроението
на човек се подобрява, защото освен
психологическото удовлетворение,
в процеса на половия акт в организма на човек се отделя хормонът
ендорфин, отговарящ за доброто настроение и позитивното възприятие
на околния свят. Също така, някои

спецове в тънката част на човешката
душа твърдят, че подобреното настроение се дължи на промяната на хормоналния баланс в организма, причинена от активиране на определени
центрове в мозъка. В крайна сметка
всичко е много просто: от качествения секс настроението се подобрява,
а и човек не влага кой знае какви
усилия в това. Просто се отпуска и
получава удоволствие.

Посоки

Нощта на
пламтящите
бурета
Story
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В селището Отъри Сейнт
Мери в източната част
на английската провинция
Девън всяка есен възкръсва
стара огнена
традиция

Н

аричат района на Девън
„английската ривиера“,
заради сравнително мекия климат и добрите
условия за почивка сред
зеленина и тишина, на
една ръка разстояние от скалистите брегове на морето. Най-големият
град, привлекателен и за колежаните, е Плимут. Но истинските тайни
на Девън се крият на около 75 км
навътре в сушата. Тук градчетата и
селцата са малки, земята традиционно е принадлежала на земеделци
и скотовъди. Бедна на подземни съкровища или просперираща надземна
индустрия, тя е била по-скоро територия, която вечновоюващите армии
са стъпквали и оставяли зад гърба си,
устремени към далеч по-съблазнителни райони. Нашата цел е именно
тук – в сърцето на Девън и далеч от
големите туристически атракции, в
селището Отъри Сейт Мери. И то,
като повечето в околността, носи име
на светица – традиция, останала от
XVI - XVII в., когато това означавало надежда за закрила от вражеските
воини. Така било и край бреговете на
река Отъри, където местните фермери научавали за приближаваща опасност от факлите или всевъзможните
други селскостопански приспособления, които съгледвачите палели, за да
се виждат отдалеч.

Войните по тези земи отдавна са
останали в учебниците по история,
както и сигналните факли, но традицията е останала. И се превърнала в
един от най-зрелищните, но и найопасни фестивали на Стария континент - Ottery Tar Barrels Festival или
фестивалът на катранените бурета.
Които са по-скоро огнени и доста необичайни. Ако за първи път ставате
свидетели на тичащите из улиците
деца и младежи, понесли на главите
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Party

Дженюъри Джоунс,
Одри Тоту и Фрейда
Пинто в компанията на дизайнерката
Изабел Маран

къде бяха
звездите
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Колекцията Isabel Marant pour H&M дебютира във
френската столица и пренесе гостите в атмосферата на
бирариите, неоновите табели, подправките и уличните търговци
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