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Както и да живее човек, рано или късно трябва да си
даде равносметка и да направи своя избор – със себе си
или против себе си. Героинята на новия ни брой – Жана
Бергендорф, определено е жена с история, която може да
носи с достойнството на силните хора, които не се срамуват от себе си и не живеят в измислен свят от розови
облачета. Съдена, анатемосвана, обругавана, тя успя да
се задържи над повърхността на хулите и да се изправи
с гордо вдигната глава. Но малцина са като нея – някои
предпочитат да не ги вадят от блатото, а сами да се
задушават в него. Ще възразите, че няма такива хора,
но пък ние ще ви отвърнем, че те дори носят корони за
красота. А те от своя страна се оказват тяхното проклятие. Ще научите какво се крие зад лицата и телата
на едни от най-известните носителки на титли за красота по света и у нас. И сигурно ще се учудите, че сами
са направили своя избор да бъдат жертвите. И това е
история – мрачна, но пък затова много поучителна - не
искайте нещо, което не можете да понесете. Искайте да
сте достойни и щастливи. А, то, щастието не е в славата, а в онова, което ви усмихва. Усмихвайте се на себе си
и никога не вървете срещу себе си.
главен редактор
Галина Чолакова-Попова

ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

ТОЧКА НА
КИПЕНЕ
ДЖОНИ ДЕП

Актьорът се разгневи на
натрапчивите папараци и нападна
с псувни един от тях. Добре, че се
появи бодигардът му и го озапти.
Сядайки в колата обаче, той не спря
да изригва по адрес на нахалниците.
Защо така, Джони? Знаем, че това
не е най-благотворният период в
живота ти, но все пак?
11
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ЗВЕЗДИ

В Д ЪХ Н О В ЕН И Е

БЛАГОДАРЯ ТИ, ТАТКО!

Story
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ЖИЗЕЛ БЮНДХЕН поздрави баща си за рождения
му ден, като използва снимка от детството си
с него и четирите си сестри. „Благодаря ти, че
винаги си ни вдъхновявал да даваме най-доброто
от себе си!“, написа бразилският модел, този път
само на родния си език, а не както винаги и на английски, с което даде да се разбере, че посланието й е много лично.

Кой е той?
КЕЙТИ ХОЛМС и СУРИ прекараха страхотен ден на лодка
в езеро на Сентръл Парк. Но май не само забавата покрай
гребането с веслата караше Кейти да се усмихва така,
а мистериозният мъж, който ги придружаваше с момиченцето си, на видима възраст
колкото Сури. Отстрани групата изглеждаше като щастливо
семейство. Дали ще се окаже
новият на звездата?

И аз съм като мама
КИМ КАРДАШИЯН публикува сладка снимка в Instagram
с 3-годишната си дъщеря НОРТ УЕСТ, която лежи на
пода, обула лъскавите й чизми на Balenciaga. „Не мислех,
че ще се случи толкова скоро – момиченцето ми да ми
краде обувките. Но трябва да признаем, че има добър
вкус!“, коментира гордата майка.

Забранено за мъже
НИНА ДОБРЕВ избра да се забавлява няколко дни
в женска компания. Единствените мъже, които се
появяваха от време на време покрай момичетата,
бяха в качеството на обслужващ персонал. Като
яхтсмена, който наеха да ги повози с лодката си,
докато те надигат чашите с бира.
13
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ЗВЕЗДИ

С Е М Е Й НА И Д И Л И Я

БЕЗ БАВАЧКИ
ЕЛТЪН ДЖОН и съпругът му Дейвид Фърниш са всеотдайни родители, които предпочитат да почиват
с децата си без помощта на бавачки. Семейството
нае яхта в Сен Тропе, за да разходят малките Илайджа и Захари, и всички вкупом с удоволствие похапнаха сладолед на борда.

Когато двама се обичат, те могат да отидат на края на света и
да забравят всичко – това може
би иска да покаже АЛЕСАНДРА
АМБРОЗИО, която целува мъжа
си Джейми Мазур на всевъзможни
невъзможни места. Дори на дъска,
надвесена над морската бездна.

Story
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сн.: Guliver/Splash,Getty, архив

На края на
света

Мокра
изненада
ФРЕДИ ДЖЕЙМС ПРИНЗ ДЖУНИЪР бутна
съпругата си САРА МИШЕЛ ГЕЛАР в басейна в чест на милионния й последовател в
Instagram. Разбира се, Сара не пропусна да
зарадва феновете си с веселото клипче,
като по този начин им благодари за любовта. „Момичета и момчета, вие сте
най-готините. Благодаря ви!“, написа 39-годишната актриса под поста си.

РИАНА пусна клип към една от бонус песните си, влезли в
новия й албум Anti - Goodnight Gotham, а сниманото в Париж
видео посвети на милионите си фенове.
Според сюжета Риана е на площад „Трокадеро“, при Айфеловата кула, излиза от
колата и се втурва към почитателите
си, хвърляйки по пътя връхните си дрехи. Тълпата я вдига на ръце и я пренася
през площада.

Q

Най-щурата постъпка

Докоснете се до БАЛИ
Четиридневен СПА пакет в хотел АМИРА 5*
ВИДОВЕ СТАИ

Просто нереално!
Един от членовете на групата ONE DIRECTION - НАЙЛ
ХОРАН, бурно се възмути на фен, снимал го как спи в самолета. „Това е просто нереално! Ако човек не може да
поспи в самолета, без да го снимат, какво в крайна сметка може да прави?!“ - разгневи се изпълнителят. Реакцията му дойде, след като негов фен наруши личното му
пространство и разпространи спящият кадър в социалните мрежи. „9 часа летяхме от Лондон към дома – написа поклонникът. - Найл ме помоли да не правя селфи, но
аз все пак го снимах докато спи.“ Разбираемо Найл изобщо не прие радушно случилото се.

мах. бр.

Пакетна цена в лв.
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345

СТУДИО

2

405

ЕДНОСПАЛЕН
АПАРТАМЕНТ

2+2

525

ЕДНОСПАЛЕН
ДЕЛУКС
АПАРТАМЕНТ

2+2

750

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
• Три нощувки със закуска за двама. • Масаж на цяло тяло по избор за
двама. • Късно напускане до 17:00 часа •
СПА програма която включва:
• Традиционен Бали Масаж • Релаксиращ и рефлексологичен масаж на крака
• Балийска натуралена терапия за лице •

гр. Банско
www.hotelamira.bg; email: sales@hotelamira.bg
tel: 0883388807; tel: 074201066
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