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Stars
историите
на звездите

„Не мечтая за мъж,
желанията ми са
свързани единствено с
Ава, с приятелите ми
и с пътешествия“

вихра
Story
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Прибра
миналото
в кашон
След като сложи точка на голямата любов със съпруга си и тази към
кариерата си на водеща, екс-отчаяната съпруга Вихра загърби спомените,
за да поеме по пътя на живота, който я прави щастлива сега
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Звезди

Връзката с Пламен
не продължи дълго,
но остави в Алекс
трайни следи

Половин година
страдах по
Пламен
Сани Алекса се изолирала от света, за да

преживее раздялата с гаджето си от Voice of Boys,
но вече е готова да замине за Швеция при своя
стара тръпка

С

ексапилната певица, която беше една от първите
изгонени от Къщата на
Big Brother, решила да
приеме поканата за участие в риалити формата,
за да сложи точка на доброволното
си отшелничество през последната
половин година. Въпреки имиджа й
Story
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на мъжемелачка, се оказа, че Сани
преживяла изключително тежко раздялата си с Пламен от Voice of Boys.
От април, когато стана ясно, че двете звезди от X Factor са приключили отношенията си, Александра се
затворила вкъщи сама със сълзите
си. Нямала желание да се вижда с
хора, телефонът й седял с изключен

звук и дори някой от приятелите й
да звъннел на вратата, не отваряла.
Единственото, което правела, било
да ходи на участия, за да изкарва някакви пари. В редките случаи, когато
излизала на кино или да хапне някъде навън, отново го правела сама. Но
днес вече е готова, макар и с много
резерви, да приеме поканата на свое
бивше гадже да му гостува в Швеция.
А може би и да пробват отново...
„Но никакво влюбване вече! - зарича
се певицата. - От 18-годишна все това
ми се случва - влюбване, после разлюбване, страдане и сълзи. Сега съм
на 32, стига вече. В момента не мога
да повярвам на никого, станала съм
много мнителна. Не знам колко време трябва да мине и какво трябва да
прави един мъж, докато ме спечели.“

За разбитите си илюзии Алекс обвинява Пламен, тъй като той тотално я разочаровал с промяната си след
края на музикалното шоу, в което
двамата участваха. Момчето от Voice
of Boys сам сподели, че той е инициаторът за раздялата, тъй като Сани
го побърквала с ревността си. Според
нея обаче, Пламен прекалявал с вниманието, което отделял на десетките
фенки, ежедневно надпреварващи се
да го свалят в социалните мрежи.
„Влязох в профила му във Facebook,
защото усещах, че го губя – признава
си Александра. - Видях, че си пише с

Евъргрийн
незабравимите
истории на
звездите

Фаталният
рожден ден
Целият живот на Мария Нейкова е низ от трагични събития,
но до края му тя отказва да повярва в лошата съдба
Story
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а 1 август
2002 г., малко преди
да отбележи година от
смъртта на съпруга си, голямата певица си отива от
този свят леко, докато спи.
И отнася завинаги тайната
за смъртта си. Синът й Иван
Цветин отрича плъзналите слухове, че майка му се е отровила, но не пожелава да
бъде извършена аутопсия на тялото. За него
е достатъчен фактът, че е мъртва и
никога вече няма да види усмивката
й. Точно нея младият мъж ще помни цял живот. Въпреки страшните
премеждия, през които преминава
– самолетната катастрофа през 1971а и множеството операции след това,
бомбения атентат в хотел, поредицата смърти на близки хора, Мария
Нейкова до края на дните си остава силен, весел и жизнен човек, със
страхотно чувство за хумор. Съдбата
й отрежда цялата любов на публиката и същевременно не престава да
си играе с нея по най-жесток начин.
Но певицата отказва да повярва в
съществуването на фатални поличби,
освен... датата, на която е родена – 21
декември.
„Това е най-краткият ден в годината и на него се раждат деца кутсуз-

лии. Едно време дори са ги убивали,
за да не страдат. Но пък били талантливи, с излъчване. Сталин също е роден на 21 декември. Как да не е бил
за убиване...“ - казва за рождения си
ден в едно от последните си интервюта „дамата с китарата“, останала в историята на музиката с незабравимата
си песен „Двама“ от филма „Козият
рог“.

На 21 декември 1968. Мария навършва 23 години, но не това е найважното. Тогава започва големият й
възход в музиката. След концерт в
зала „България“ я канят за солистка
в оркестър „София“. На 21 декември
1971 г. навършва 26, но не това е важното. Тя е една от малкото оцелели
в най-голямата самолетната катастрофа на този ден, в която загиват
32 души, между които една от найблизките й приятелки – Паша Христова. Дестинацията е Алжир, където
оркестърът заминава за празниците
на българската култура, и Мария се
кани заедно с колегите си да отпразнува там рождения си ден. Само час
преди трагедията двете с Паша се
разхождат на летището и весело си
тананикат новата песен на Бисер Киров „Гълъби над София“... Съдбата
отрежда на Мария да оцелее, но животът й е белязан завинаги. Тя, заедно

„Непоправима оптимистка съм.
Вярвам и продължавам да търся доброто,
дори и в най-тежките моменти.
Защото аз съм Мария“

Мария, заедно с
Мими Иванова, Борис
Годжунов и Паша
Христова - солистите
на оркестър „София“
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Големите имена

„Един филм
е добър, ако
изключиш звука
и пак можеш да
разбереш за какво
става въпрос“

Уилем Дефо

Story
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Чаровният
злодей
Уилем Дефо дълго бягал от призванието си

на лош герой, защото петте му сестри го учили,
че само добрите са симпатични
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Посоки

Преди
Апокалипсиса и
след това
Дори да не се състои, Краят на света е
добър повод да се разходите до някое от найсигурните места за оцеляване на човечеството
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С

наближаването на сакралната дата 21.12.2012 година, когато маите били
предрекли, че ще свърши
света, а съвременни философи, специалисти, астролози и обикновени гадатели предричат какви ли не форми на Апокалипсиса, дойде и модата на бомбоубежищата. Къде е най-сигурното място,

което ще спаси онези представители
на човешкия вид, които са се докопали до него? Списъците са дълги и
обикалят планетата по всевъзможни
начини. Дали пък да не си изберем
мястото така, че ако светът все пак
не свърши, да се насладим на хубав
уикенд, а защо не и да го слеем с коледните празници? Най-близо за европейците е Германия.
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Джина, Боби Турбото,
Крум и Никол Станкулова спечелиха голямата награда в щура
надпревара с три
конкурентни отбора

къде бяха
звездите

Най-добрите
звездни играчи
Любимката на зрителите на VIP Brother – Никол Станкулова,
и нейният отбор „Турбо“ грабна шампионската купа в първите
игри на списание Story и шоурум Hitachi - „Звездни играчи
със Story и Hitachi“, с които най-четеното светско
списание даде старт на коледните забавления
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