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Златната година
Кубрат и Тервел Пулеви изпратиха

заедно най-звездната си година, а в мечтите
за новата си пожелаха бебета
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Евъргрийн
незабравимите
истории на
звездите

Страстта
го изпепели
Чувството, че вече е ненужен
и че всички са против него,
унищожава душата на
Андрей Баташов, а
после го предава и тялото му
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Звезди

Шампанско
Горещи любовни истории нажежиха звездния

небосклон през 2012 - блеснаха нови двойки, а разделите
между известните бяха не по-малко зрелищно-скандални

Преслава и Георги Станоев-Бирмата

Иди си, ела си
Както винаги личният живот на една от най-вървежните поп фолк певици е
пълен с въпросителни. През февруари Story разкри, че новата й любов е пернишкия бизнесмен Георги Станоев, известен в града като Малката Бирма, но
подробности около отношенията им почти липсват. Макар и с известни прекъсвания, връзката на двамата просъществува вече повече от година. Може би
точно в една от тези паузи Преслава отрече, че е с мъжа, с когото я спрягат.
Казват, че двамата били много влюбени, но толкова харесвали да се забавляват
сами или в шумни компании, че мисълта за организирането на сватба и последващите отговорности ги отегчавала, поне засега. Майката на Бирмата обаче
нямала нищо против певицата да й стане снаха и защо не – всички да живеят
дружно в голямата им къща в Перник.
Story
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и сълзи
Нови двойки

Мария и Християн Гущеров

Любов като на кино
Слухове за раздяла между Мария и съпруга й Митко Андонов
след 5-годишен брак плъзнаха още през лятото на 2011-а, но
поп фолк певицата призна факта доста по-късно. Миньночето е категорично, че аферата с новия й любим – Христиан
Гущеров, който е с 6 години по-млад от нея, започнала след
раздялата със съпруга й. Тя не спира да хвали мъжа до себе си,
а той угажда на всяка нейна прищявка и я разхожда по света.
Певицата не крие, че иска второ дете от депутатския син,
въпреки първото й проблемно забременяване с дъщеричката
й Марая. Екс-съпругът на Мария пък вече се радва на втората си рожба – от красива млада жена на име Никол.

Хайди Клум и Мартин Кирстен

Под крилото на
бодигарда
Никой не очакваше един от най-стабилните бракове в света на известните да се
провали. След като това вече е факт, Хайди призна, че си има нова половинка – бодигардът на семейството, на име Мартин
Кирстен. През лятото и изоставеният й
съпруг Сийл също беше щракнат в прегръдките на ново гадже. Топ моделът засега е
предпазлива в плановете с новата си половинка, но факта, че 4-те й деца са свикнали
той да се грижи за тях никак не е за пренебрегване. Не толкова благосклонен към
връзката на доскорошната си жена обаче е
Сийл, който изригна, че не е очаквал от нея
„да се съвокуплява с прислугата“.

Луиза Григорова и Уош Ем Си

Размяна на съпруги
През лятото Луиза и Стефан за пръв път бяха снимани да се
целуват страстно на фестивала Elevation. Но двамата се познават отдавна. Тогава Стефан, известен повече като рапърът с
псевдоним Уош Ем Си, е гадже на най-близката приятелка на Луиза – Радина Кърджилова – драматична връзка, продължила цели 8
години. След като Стефан и Радина скъсват, а Луиза се разделя с
колегата си от „Стъклен дом“ Явор Бахаров, тя и Стефан се поглеждат с други очи. Към настоящия момент двете гълъбчета
са неразделни, а Стефан си татуира името на любимата си на
гърба. Любовта им обаче развали приятелството на Луиза с Радина и смрази отношенията между Стефан и Явор.
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Големите имена

Слава, пари и
несбъднати мечти
Кайли Миноуг спечели сърцето

на света, но нейното остана в пепелта
Story
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„Само с един мъж съм
изживяла свободата
и това беше Майкъл
Хътчинс – моят
партньор в живота“

Кайли Миноуг

М

алката Кайли искала най-много
да стане моден
дизайнер още от
времето, когато
леля й я учела да
шие и да измисля
сама дрешки. Сега, когато празнува
четвърт век в света на прожекторите
и славата, австралийката си спомня
с тъга за тази несбъдната мечта, която заменила с огромно обкръжение
от стилисти. Причината да не поеме
по пътя на модата се крие в дома й
в Австралия, където амбициозната
й майка водела постоянно трите си
деца на курсове по танци, музика и
прослушвания от съвсем малки. Била
напълно убедена, че това е пътя към
шоубизнеса и славата – единствената
професия, която признавала за успех.
И Кайли сбъдна майчината мечта.
Награди, богатство и слава се редят
във витрината на живота й. Някъде
малко след средата на язвездния си
път обаче Кайли признава, че всъщност всичко, което иска, е да бъде
обикновена майка и съпруга, да има
истинско обикновено семейство, такова, каквото го познава от родната
Австралия. Тази мечта обаче се оказа
обречена. Въпреки многобройните
обожатели и всички опити да превърне любовта в семейно огнище,
Миноуг продължава гордо напред,
но все така сама. Двама са мъжете,
в чиито шепи тя дръзна да остави
сърцето си и които го нараниха неизлечимо – Майкъл Хътчинс и Оливие
Мартинес.

Когато среща фронтмена на INXS
тя е едва 20-годишна, разделила се
неотдавна с първата любов – съседското момче Джейсън Донован, който е и първия й екранен партньор.
Любимка на родната си Австралия,
Кайли вече пет години работи и живее в САЩ и Европа, а пасторалния
пейзаж на живота й се е сменил с
френетичния галоп на шоубизнеса.
Скромна по природа, 23-годишната
изпълнителка е приела правилата на
играта и на имидж мейкърите, и се
опитва да бъде сексапилна нахакана
звезда. Дълбоко в себе си обаче си
остава симпатичното провинциално
момиче. Такава я вижда Майкъл Хътчинс. Пълна противоположност на
Кайли, той е роден бонвиван с вродена пристрастеност към лукса, авантюрите от всеки вид, високите скорости,
забранените вещества и, разбира се,
красивите покварени жени. Година33
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изкуството да живееш щастливо

Beauty иконите
на 2012

&

Пречат ли
децата на
връзката

Топ

10
студени
тонове

в дълбоки
Лечебният
ефект на
смеха

води

Най-популярните
секс фантазии

Посоки

Сградите на

Сингапурските Градини са като извадени от
фантастичен филм, но се стремят да покажат
цялото биоразнообразие на растителния свят
Story
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бъдещето 2012

Градината край залива в Сингапур е найнеобикновеният комплекс, който прилича повече на
декор от фантастичен филм. Москва отговаря
с Меркурий Сити Тауър, в Абу Даби компютри
командват архитектурни решения от Средновековието

Т

ова, което ги обединява, са технологиите на
бъдещето, само че вече
осъществени. На пръв
поглед изглеждат сюрреалистични, сякаш извадени от декора на фантастичен
филм. Но са истински и са съчетали

гениално външната си визия с прагматизма на нуждите на съответното място. Това са най-интересните
сгради на годината – високи, необичайни и, независимо че се намират
на различни краища на света, те са
свързани от вълшебните напоследък
думи „устойчиво развитие“. 
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Party

Принцът не
страдаше от
липса на изискано
внимание в
първата си солова поява като
семеен мъж

къде бяха
звездите

Заряза Кейт
заради хобитите
Уилям за първи път остави бременната си съпруга сама вкъщи,
заради премиерата на „Хобит: Неочаквано пътешествие“
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