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Блясък

ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

ПОГЛЕДНИ МЕ
В ОЧИТЕ!

БЕЛА ХАДИД
Моделът отпразнува 20-ия си рожден
ден в нюйоркски клуб, облечена в
откровено разголен тоалет.
Вниманието на всички, разбира се,
беше приковано в рожденичката, и поточно в полупрозрачната й рокля, под
която прозираха гърдите й, прикрити
единствено с трогателни лепенки във
вид на звездички.
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COVER

ПЛАНИРАТ
СЕСТРИЧКА
ЗА БОБИ

Влюбени, усмихнати, щастливи и вече трима. ДЕО и
половинката му МАРИАНА дадоха първото си интервю след
появата на сина им Борислав и отвориха вратата на дома си
специално за вас, читателите на Story
Story
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LOVE STORY

КОЙ Е ВИНОВНИЯТ
Предиида
срещне
Алкохолът, гневът
отношението
на БРАД ПИТ към децата или ревността
ЖЕРАР ДЖОЛИ
ПИКЕ, ШАКИРА
на АНДЖЕЛИНА
и политическите є амбиции съсипаха брака на
е
живяла
няколко
най-известното холивудско семейство?
живота, като котка, но
икой не искаше
нямаше повод за съмнение.
сега усеща,
този йкакви
е са
до последно
да
Койче
е виновният,
повярва във последният
причините тази съвърше-

Н
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вестта за края
на най-известната двойка в света, защото
през 11-те години, откакто
Бранджелина са официално заедно, слуховете ги
разделяха неведнъж и два
пъти. Но когато копието от
молбата за развод, която
Джоли е подала на 15 септември, бе публикувана в
интернет пространството
и адвокатът й официално
потвърди новината, вече
26

на приказка да свърши?
Бранджелина беше печеливш продукт, но може би
всички забравят, че зад
тази лъскава фасада стоят
две човешки същества със
своите слабости, недостатъци, желания и очаквания,
които на всичкото отгоре са
натоварени с вниманието
на целия свят. И, както при
всички други двойки, които
се разделят, вината може би
е поделена между двамата.

Джоли и Пит сключиха брак по молба
на децата си. Роклята на булката бе
на Versace, изпъстрена с техни рисунки

ЗВЕЗДИ

МЕНЮ за щастлив
живот
ДЖЕЙМИ ОЛИВЪР е като печалба от
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огато напуснал училище
на 16 години, защото
страдал от дислексия, не
вярвал, че ще успее. Но
както сам признава години по-късно – бил хитрец.
След като го определили за дете със
специални нужди, на което останалите малчугани се подиграват, Джейми
намерил начин да привлече тяхното
внимание по друг начин. „Все пак бях
хитър и успявах да стана популярен
сред хлапетата с други неща, в които
бях силен. Продавах им страхотни
домашни бонбони и вкусни сандвичи,
направени от майка ми. И те ме харесваха“, спомня си Джейми, който вече
сам е баща на пет деца - три момичета
32

лотариен билет – успешен, чаровен, обожава
жена си, петте си деца, а освен това е и
милионер. Как да не искаш да го спечелиш?

ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

Деси Тричкова
от „Фермата“

ИМАЛА ВРЪЗКА
СЪС ЗАРА ОТ
BIG BROTHER?

ЛЮСИ ИЛАРИОНОВ
НЕ ИСКАМ ДА
ПРИТИСКАМ
АНИ ЗА БЕБЕ
АЛЕК САНДЪР
ОТ VIP BROTHER
РАЗКРИВА
ТАЙНИТЕ НА
СЪКВАРТИРАНТИТЕ

НА ФОКУС

ТЪМНАТА СТРАНА
НА ЛЪСКАВИТЕ
МИС 2-ра част
Моделът ДЕСИ ЗИДАРОВА и носителките на титлите Мис
и Мисис МАРИАНА МАРИНОВА и НАТАЛИЯ ГУРКОВА живеят
на бръснача на скандала и са готови да жертват себе си за
клюката, но да бъдат в обращение

Мисис България 2007 Мариана

П
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Обвинение: За една слава повече

рез 2012 година
Мисис България
2007 Мариана
Маринова откровено признава,
че е бременна от
мъж, който обаче не е нейният съпруг. Дори и да не беше
го направила, отново криминалните сводки се оказаха и
светски „канал“. Полицията
арестува гаджето й Руслан
Колев като организатор на
трафика на кокаин с кораба
„Свети Никола”. Красавицата
отказва да коментира подробности около бизнеса на
любимия си и изчаква ситуацията да се изясни.
Опитва се да запази
спокойствие,
защото преди
време е загубила първото им
дете. Двамата
чакали бебе,
но Мариана
прави спонтанен аборт.
С Руслан се
срещат в сайт
за запознанства.
46

Маринова
Със скандалния си
любим, който бе
разследван за трафик
на дрога

Мариана
не крие
корекциите
си силиконов
бюст и
„бразилско“
дупе

fashion&beauty

ЯРКИ НОТКИ
Цветовете,
които ще носим
тази зима

ИЗКУСИТЕЛКАТА
Как да
съблазнявате
с грим

НОВАТА
ЗВЕЗДА
ХЕЙЛИ БОЛДУИН с

лекота се вписа в новото
поколение it момичета,
а модната индустрия
я посрещна с отворени
обятия. Вече виждаме
дъщерята на Стивън
Болдуин не само на
подиума, но на първите
редове на ревютата

ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА

Майк Тайсън пред Story

МРАЗЯ СЕ, НЕ СЪМ
СЪЗДАДЕН ЗА СЛАВАТА
Story
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DOLCE VITA

НАЙ-БОГАТИЯТ СРЕД НАЙ-БОГАТИТЕ

И през тази година Бил Гейтс
отново е начело на класацията за
най-богатите хора в света.
Състоянието на 60-годишния
съосновател на Microsoft се оценява
на 75 млрд. долара. Той оглавява
класацията през 17 от последните
22 години.
Втори е 79-годишният испанец
Амансио Ортега, натрупал
състоянието си като ръководител
на модна империя, известна най-

вече с марката Сара (Zara). Той има
67 млрд. долара, а миналата година
беше четвърти по богатство.
Според изданието милиардерите в
света са 1810, спрямо 1826 през 2015
година. Общо те притежават 6,48
трилиона.
В списъка има 190 жени, като
най-богатата сред дамите е
93-годишната французойка Лилиан
Бетанкур с 39,0 млрд. долара от
бизнеса с козметика.

ЗВЕЗДИ

Привилегия НА
П
очти навсякъде по света
обществото е разделено
на касти, някои се причисляват към богатите,
други са на средното
ниво, трети дори са бедни. Към първите се числят хората,
които изкарват повече от 250 000
долара на година и притежават голяма покупателна способност. Но често
именно на тях фантазиите им отиват
толкова надалече, че дори здраво
стъпилият на земята човек трудно
може да си обясни за какво са им тези
придобивки.
Предлагаме ви 11 от най-безумните
неща, станали притежание на не толкова известни хора, но пък за сметка
на това – безумно богати. Толкова,
че да могат да си позволят подобни
нелепи удоволствия.

Вижда се дори
от Космоса

Когато забележите името си,
изписано върху кола, къща, или
надписът е свързан с печеливш
бизнес, изпитвате чувство, което е трудно да се опише с прости
думи. А на богатите определено
им харесва имената им да са
„вградени“ с удебелени букви,
да красят прескъпи вещи и дори
да са „гравирани“ върху майката земя. Последната идея бе
прегърната от кралско семейство от Саудитска Арабия, което
издълба в земята на частния
си остров великата си фамилия
така, че тя да се вижда дори от
Космоса. В интерес на истината
един от наследниците реши
все пак да отстрани името, но
фактът, че богатите могат да
правят каквото си поискат,
остава.

Спешно
отделение у дома

Story

Здравето е от първостепенно значение и за бедни, и за
богати. Защото можете да
72

Кралско семейство в Саудитска
Арабия издълба
фамилията си в
земята на частния
си остров

Те са си решили проблема с
висенето по
опашки в болниците, като са си
обзавели спешно
отделение в
дома

Да имаш пари е едно,
да си с идеи, е второ,
но съвсем трето е
да вложиш хиляди и
дори милиони в неща,
голяма част от които
НЯМАТ ПРАКТИЧНО
ПРИЛОЖЕНИЕ. Но

пък ти подаряват
удоволствие. Такова,
каквото малко от
обикновените хора
могат да си позволят

ПОСОКИ

Приключение
С ДЪХ НА БАНКНОТИ
Джанкет туризмът, или ПЪТЕШЕСТВИЕТО С ЦЕЛ
ЗАБАВА С ХАЗАРТНИ ИГРИ, става все по-популярен
в света. А ето и кои са казината-рекордьори
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питните пътешественици се умориха от винени,
гастрономични и просто
екскурзионни турове
по различните точки на
света. Връщайки се от
поредното околосветско пътешествие
или посещавайки десетки забележителности и чудеса из различни точки
на планетата, туристите започват
да се питат: „Къде да отида сега? И
най-важното – с каква цел!“
Отчитайки факта, че не навсякъде
човек може да се отдаде свободно
на хазарт, стана модерно игралните
80

зали да се „изселват“ в определени
зони – градове или административни
територии, отделени от основните
населени пунктове. А сред туристите се превърна в мода да посещават
най-известните заведения по такива
територии. Освен това съществува
своеобразен рейтинг „Седемте чудеса
на хазартната индустрия“ - най-привлекателните хазартни здания в
света.
Ако сте решили да се впуснете в
приключението джанкет туризъм, то
задължително включете в програмата си следващите предложения.

LE CASINO DE MONTE CARLO
(МОНТЕ КАРЛО, МОНАКО) е първият
герой в списъка ни. Това е най-известното и шикозно казино на планетата.
То е построено благодарение на усилията на архитекта Шарл Гарние през
1878 г. И изобщо, както гласи легендата, то отначало било замислено като
своеобразен „развлекателен център“,
макар такова понятие да не съществува в далечните години на XIX век. В
сградата, в която се намира казиното,
има оперна зала, стаи за отдих, басейн
и зони за разходка. Дрескодът тук
също е изключително строг. Да дойде-

ЗОНА ЗДРАВЕ

Целунете
безсънието за

ЛЕКА НОЩ

То е един от най-големите здравословни
проблеми на съвременния човек. От хронично
безсъние страдат поне 40 процента от хората, а
останалите периодично имат проблеми със съня.
Как да се сприятелим с него?

Story
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