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Stars
историите
на звездите

Кой каза, че
не съм
с децата си?!
Йоана опроверга твърдението, че след развода

родителските права са дадени на бащата на
синовете є и разказва как и кой успял да я извади
от най-тежкия период в живота є
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Звезди

Златка Райкова

не само не крие новия
си мъж, но и с охота
осребрява историята
на любовта си

Георги
публично
оповести
връзката си с
Райкова

Т

я се върна на светския
небосклон след повече от
година отшелничество, заради връзката си с Камен
Балбузанов – Куката, и
с възторг оповести новата си любов – ММА боецът Георги
Валентинов. Малко преди новината
да гръмне потърсихме Златка, за да
разкаже за промяната в живота си,
новата любов и новия път. Тогава
златното момиче обясни, че не търси
слава и, ако изобщо реши да говори,
ще го направи само с ексклузивитет,
финансово обезпечен, разбира се. В
последните дни се оказва, че такъв й
дават всички телевизии и шоуто VIP
Brother, за да може Златка да разкрие
връхлетелите я чувства и свободата,
която получава, за да ги сподели.

Със същата радост и новият й избраник обяснява колко обича Райкова. Срещу какво обезпечение, можем
само да гадаем.  
Двамата са заедно от няколко месеца, след като Златка се отскубна
Story
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Колко струва
свободата

Звезди

В

ъпреки че непрекъснато
му приписват любовни
афери с известни и неизвестни жени, актьорът,
който отскоро е водещ
на предаването „Ол инклузив“, предпочита да говори само
за тази, на която официално е казал
„Да“. С Боряна се познават от 17 години и точно 17 години е разликата
във възрастта им. „Има един виц както остарява колата и отношенията в семейството остаряват, затова
трябва да се подменят и колата, и
отношенията. Аз затова направих друго – ожених се за много по-млада от
мен жена. Даже вчера й викам: „И ти
започваш да остаряваш малко, стана
вече на 33, нещо ме притеснява това“,
през смях разказва Калин.

За него е важно хората като се
съберат, да си общуват и да знаят
какво правят. А една дългогодишна
връзка се запазва здрава с компромиси, уважение и правилна подредба на
приоритетите. „Ако жена ми каже:
„Аз съм най-важната на света“, край, отиде брака ни. Защото преди
нея аз имам други неща - работата,
децата. И трябва да сме наясно. Ако
тя е на първо място, работата ще
изостане, няма да имаме пари и ще
страдаме всички. На първо място е
работата. Отивам, изкарвам пари,
след това е тя. Това като се разбере,
животът е много прост. На всички
жени съм го поставял това условие.
Ако не го разбират - довиждане.
Може много да се обичаме, да си
допадаме сексуално, но мен ме интересува това да си подредим приоритетите, пък той, сексът, и другите неща
ще си дойдат на мястото“, категоричен е Сърменов. Заради натовареното
им ежедневие – и неговото, и на Боряна, двамата са си създали ритуал,
с който си открадват малко време на
взаимност и уединение. Всяка сутрин
в 8.00 оставят дъщеря им на училище и до 9.30 прекарват времето си в
малко кафене – закусват, пият кафе,
фрешове и си говорят. Толкова им харесал този ритуал, че започнали да го
правят и през уикенда.
В дните, в които могат, обичат
да се срещат с приятели, през лятото задължително прекарват по месецдва на къмпинг на място, на което
няма други хора, и пътуват често в
чужбина. „Най-обичаме да си купуваме коли. Двамата заминаваме за
една седмица в чужбина, предимно
Story
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Ако трябва да
се ожени отново,
Калин
Сърменов

пак би избрал
съпругата си
Боряна

Работата
преди
жената

S T LlifeE
изкуството да живееш щастливо

Как да постигнете
естествен грим

&

Топ

Повече
обем в
косата

10
в черно и

От тъмната
страна
Външният
свят отразява
същността ни

б я ло

Въпросите
в секса, от
които често
се срамуваме

Секс

Отговорите на
(бе з)срамните въпроси
Предлагаме ви яснота по няколко
въпроса за секса, които винаги
ви е било неловко да коментирате

Сн. Shutterstock
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нтимните
теми, които
ви е срам да
обсъждате,
дори с партньора, не са
една и две. Но точно заради това ваше неудобство
може да възникне неразбиране и да пострадат не
само отношенията ви с любимия, но и сексът. Как да
кажете на обичания мъж,
46

че от семенната му течност
вие получавате обрив? Това
не само е възможно, а дори
е необходимо. За да се спасите от отчуждението и да
си спестите комплексите.

И така:
Защо се случва по време
на секс да издавате звуци
и да „пукате“?
Неочакваното озвучаване по време на ласките в

леглото възникват при несъответствие между размерите на мъжкия и женския
полов орган. При тази ситуация, по време не секс
може да се образува „въздушен джоб“, а в момента на фрикция – да се чуе
неприятният звук. За да
избегнете конфузния момент, е добре да тренирате интимните си мускули.
Свивайте и разхлабвайте

влагалището, за да стегнете тези мускули. А преди
полов акт отделете малко
време за предигра. Така, не
само ще възбудите максимално партньора си, но и
ще разкрепостите себе си,
а това ще намали до минимум възможността от
„музикален съпровод“ по
време на акта.
Ако пък вие по никакъв
начин не можете да се от-

Посоки

С аромат
медено цип
Story
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на
пуро

Тук се
отглеждат
най-вкусните
миди

В Стагира древна
Елада се среща със
съвременността

Н

а три часа път от българската граница е разположено античното
селище Стагира, известно като родното място
на древения философ
Аристотел. Покачено върху южния
склон на Аристотеловата планина, то
потапя края си в лазурните води на
Орфанския залив. Местността е позната още като царството на мидите,
пенливите вина от Арнеа и опияняващото медено ципуро. Регионът на
преден Атон е великолепно място и
за кратка почивка, през която можете да съчетаете исторически туризъм
с развлечения. Това особено кътче на
Гърция се слави с вкусна монашеска
кухня, с уютни заливчета с примамливи плажове и малки уютни хотели.

Разхождайки се по 22-километровата туристическа пътека сред
руини и горски хребети, се потапяте
в епохата на Филип II Македонски,
който първо разрушава Стагира, а после я възражда. В знак на благодарност към Аристотел - възпитател на
неговия син Александър, владетелят
издига акведукт и две светилища на
Деметра, от които в момента са останали само руини.
Комплексът е леснодостъпен и с
хубаво оформени туристически пътеки, пейки, места за почивка и излет.
Входът е безплатен и това превръща
историческата местност в любимо
място за разходка на местните жители и гостите на града.
След като привършите едночасовата разходка в археологическия
комплекс, можете да откриете чара
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