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Stars А
историите
на звездите

Русият
дявол
Колкото и да мирува в Big Brother, на
Златка Райкова няма да й пораснат
крила. Единственият вариант е да загърби
досегашния си живот с баровци, алкохол и
побоища по клубовете

На повечето
от зрителите на
Big Brother All
Stars им прави
впечатление
как Златките,
които, откакто са известни,
никога не са се ползвали с положителен имидж, в шоуто правят всичко възможно да излязат едва ли не
с ореол над главите. Това особено
важи за Златка Райкова. За разлика
от своята бивша съперница – Димитрова, русата изкусителка има натрупани доста повече черни точки през
последните години. Някои нейни
изцепки са достойни за филм, в който тя би била определено отрицателната героиня. Откакто блесна на
светския хоризонт, животът на Райкова тръгна стремглаво, а през последните години се движи съвсем по
ръба на бръснача покрай връзките
си с бизнесмени с дебел портфейл,
много от които обаче свързвани със
сенчестия бизнес. Партитата до зори
с много алкохол и забранени вещества бяха неотменна част от ежедневието й, но най-лошото от всичко
са скандалите в нощните заведения,
в които, явно не на себе си, Златка
се забъркваше и в огромния процент от случаите те завършваха със
сбивания. Тях русата фурия не само
предизвикваше, но и на драго сърце
се включваше в мелето, често срещу
напълно невинни хора. Свидетели
в нощни клубове твърдят, че през
последно време Златка се е почувствала недосегаема и арогантността й минавала всички граници. От
няколко месеца обаче Райкова като
че се опитва да смени имиджа. Тя
демонстрира сериозни отношения с
ММА бореца Георги Валентинов, а в
риалити шоуто е от кротка по-кротка – спазва стриктно мисиите на
Големия брат, мълчи и стиска зъби,
дори срещу непростимите думи, с
които я заплашваха Джийсън Брат
Люис и ромската перла Пенка. „Господи, ще ги убия! Знаете ли какво
е срещу мен да е Пенка и аз да не
мръдна от мястото си? Знаете ли
това за мен какво означава? Вие не
ме познавате тука!“ - мълвеше само
потресена Златка, но така й не скочи на омразните й съквартиранти,
както би направила в реалния живот. Дали това, че русото изкушение се опитва бъде добро момиче, е
достатъчно, за да изтрие така лесно
миналото си?
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Животът,
останал скрит
зад усмивката
Константин Караджов

вярва, че във всеки човек има по едно
скрито квадратче, което се разширява с
щастливите и тъжни мигове в живота

Е

кранният партньор на Генка
Шикерова от
„Тази сутрин“ по
bTV с годините
се е научил да си
връща бодростта на духа,
макар и да признава, че
като по-млад често редувал
депресии с весели състояния. „Човек не може да избегне тревожността – казва
той. - Но може да се научи
да я преодолява.“

Приел е като предизвикателство новото поприще в
работата. Дори вече свикнал
с ранното ставане. Понамалил е нощните купони, а,
за да се зарежда с енергия
между работата и лекциите
по право, се е записал и на
суинг танци. Константин Караджов има в биографията
Story
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Да е част от сутрешния блок
на bTV, е предизвикателство,
което Косьо приема с усмивка
си едно висше - завършил е
преди години Славянска филология, но продължава да
се усъвършенства и да търси
нови полета за изява. Приятелите му го описват като
работлив, купонджия, мъж,
който не пада по гръб, но и
който предпочита да таи лошите неща в себе си, в „неговото си квадратче“ в съзнанието, което пази само за
себе си и рядко някой надниква в него. Но пък то се
разширява с всеки преживян
тъжен или весел момент и
отваря нови хоризонти.
Там, в квадратчето на
Косьо, са скрити и няколко
трагични момента – загубата и на двамата му родители и трагичният инцидент,
оставил брат му Христофор
парализиран. Той рядко говори за тях. Дори Калина -

жената, с която е живял 6
години, когато се запознали,
първо забелязала усмивката
му и едва след това разбрала какво се крие зад нея.

Двамата се срещат в заведение и на тръгване той
й подава палтото, а повторно ги събира служебно прати, след което той я кани на
среща. След това нещата се
развиват по познатия сценарий. Тя научава от него,
че срещата им се случила
едва два месеца след много
тежък за него период, през
който Косьо загубил и двамата си родители. Майка
му починала през 2000-ата
година, а четири години
след това си отива и баща
му. И двамата били физици, цял живот работили в
един кабинет и, въпреки че

сериозно боледували, смъртта им била шок за Косьо, сестра му Ани и брат
му Христофор. От Калина
пък той се учи да живее с
друг човек, да шие, чисти,
готви, глади - нещо, което
според Константин всеки
мъж умее, но малко искат
да вършат. Научава се и
да прави компромиси, да
изслушва, да споделя и да
уважава факта, че жените
много говорят и трябва да
се вслушваш в думите им.
„Очаквах Калина да знае
как се чувствам, но тя не е
могла да улови точно мислите ми. Затова разбрах, че
човек трябва да говори“ споделя Косьо в предаването „Търси се“.
Решението да се разделят
взима той - без скандали и
упреци, напротив. Запазват
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Алисия и Ники Михайлов

Мистерията продължава
През май поредната тиражирана раздяла на фолк
певицата и футболиста изненадващо беше потвърдена официално от двамата. Решението за
това било общо, като Алисия и Ники запазвали
„прекрасни спомени от връзката си“. Догадките
заваляха – че Михайлов е бил изловен със старата си любов – Николета, или че певицата имала
ново гадже – братът на Вили Сечкова, и била
инициаторът за раздялата... Но докато светските клюкари се упражняваха, само месец по-късно двамата, заедно със Валери Божинов-младши,
бяха заснети от папараци на плажа на роден
морски курорт. Дали изобщо са се разделяли, дали
отново са се сдобрили или се виждат само като
приятели? Времето ще покаже.
Story
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равей!
Раздели, разводи и
нови страсти разтърсиха

личния живот на звездите
през изминалата 2013 година
Кали и Антон Краус

Ако някой ден
сърцето...

Семейната драма на фолк певицата и
бизнесмена се стовари като гръм от ясно
небе в началото на лятото, когато Краус
публично изля душата си, че е хванал жена
си в изневяра. Кали имала тайна връзка
с мъж на име Влади, когото представяла за добър приятел. Певицата на свой
ред призна, че наистина е изневерила на
бащата на втория си син Марк, но между
тях отдавна нещата не вървели. Влюбила
във Влади и послушала сърцето си. Кали
гордо върна на Краус всички подаръци и
заживя с двете си момчета и новия си любим. Работи неуморно и ходи по участия,
въпреки напредналата си бременност
- чака трети син от третия мъж. Но е
категорична, че нищо няма да я спре да
напусне и него, ако един ден чувствата
им охладнеят.

Жени Калканджиева
и Тачо

Жена не може
да е заплаха

Малко след като излезе от
шоуто „Къртицата“, Жени
направи пред Story изненадващото признание, че съпругът
й се е изнесъл от семейното
гнездо заради друга жена. Оказа
се, че любовницата на Тачо е
малкоизвестен модел на име
Зорница Линдарева, която не
закъсня да потвърди новината, пускайки триумфално в
социалната мрежа любовни
снимки с мъжа на Калканджиева. Жени обаче показа как дори
и от такава ситуация може
да излезеш като победител. Тя
не зарони горчиви сълзи, нито
се впусна да хапе и обижда, а
твърдо даде на Тачо да разбере, че е готова за развод. Жени
призна своите и показа неговите грешки в брака им и с гордо
вдигната глава остави опция
за преговори. И резултатът не
закъсня. Тачо заряза любовницата и замина да „изтрезнее“
при родителите си в Испания.
Разкая се и сега семейството е
по-щастливо от преди.
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Психология
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Когато
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студува

&

Топ

10
Блясък
в грима

Небрежно
стилни

Сбогом,
махмурлук!

Каква е
връзката
между
животните
и секса

Beauty

Ледено
момиче
Вятърът и
студът поставят
кожата на
изпитание. Как да
се грижите за нея в
зимни условия?
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Зона здраве

Как да се справим
с махмурлука
Боли ви главата, вие ви се свят, светлината и шумът ви дразнят, в
стомаха ви се вихри революция, а сте гладни и жадни. Не е нужно да сте
доктор Хаус, за да стигнете до диагнозата - махмурлук

О

стават броени
дни до празниците, в които
освен с храната,
често прекаляваме и с алкохола и на следващия ден сме в
„оставка“ от всички дейности,
които иначе бихме изпълнили
с лекота. Алкохолът е диуретик

Story
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(причинява засилено отделяне
на течности от тялото), затова прекаленото пиене може да
доведе до обезводняване. Обезводняването е това, което причинява голяма част от симптомите на махмурлука. Алкохолът
освен това може да разстрои
стомаха ви и да ви донесе лош
сън през нощта.

Лековете за махмурлук
са мит
Лековете за махмурлук обикновено са мит. Няма магически
лек за махмурлук. Има някои
съвети за избягване на махмурлука и за облекчаване на симптомите, ако имате такива.
Най-добрият начин да се
избегне махмурлука, е да не

Посоки

Светлините
на Коледа
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Блестящи градини и
променади в Меделин,
Колумбия, плаваща
елха в Рио, 12-тонни
илюминации в Ню Йорк,
пламтяща Триумфална
арка в Париж са само
част от световното
светлинно шоу
за празника

Н

овите технологии и
желанието на хората
да празнуват с много светлини превръща
най-тъмния месец в
годината в истински
световен парад на илюминациите.
Новият фаворит в челната десятка на
местата, който са най-привлекателни
по Коледа, е Меделин. Сняг и студ са
непознати думи за жителите на втория по големина град в Колумбия,
но това не пречи на местните жители да развихрят въображението си и
да превърнат града в най-богатото на
светлини място. Висящи градини над
улиците, гигантски арки от разноцветни лампички, улици, превърнати в
светещи гори и неизброими кътчета
с анимирани герои, отново светещи.
Така започва в началото на декември
Коледната фиеста в Меделин, който
с латино разточителство продължава
до 20 януари. Най-добрата гледка към
светещия град се разкрива от върха
на хълма Керо Нутибара.

Ню Йорк се слави с най-известната празнична елха и с ритуалите,
свързани със запалването на коледното дърво. Всяка година хиляди се
събират на церемонията по запалването на светлините й на площада
пред „Рокфелер център“. Нюйоркчани
започват да спазват този обичай от
1931 г., когато строителите на небостъргачите на „Рокфелер център“ за
първи път поставили там елха. Било
по време на Голямата депресия и украсата била много скромна. Използвали хартиени гирлянди и консервени
кутии. Десетилетия по-късно обаче
елхата се превръща не само в национална, но и в световна туристическа
атракция.
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Криско спечели музикалното състезание
с песента „Няма к’во
да стане“, създадена
специално за участието му в проекта

Party
къде бяха
звездите

С обща кауза

На грандиозен концерт бе излъчен победителят в
надпреварата „Зелената песен на България“

Библио.бг - платформа за електронни книги и списания
Чети каквото обичаш!

www.biblio.bg

