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Празнувайте
живота си
всеки ден!
Ако искате да балансирате работата и удоволствието – спрете. Постарайте се да направите работата си
удоволствие. Това е веруюто на героя на новия ни брой
– милиардерът Доналд Тръмп. Но пък сигурно веднага си
мислите, че никак не подхожда на сезона на ваканциите,
пък и на милиардите му, защото толкова дълго ни се
внушава да приемаме работата като досадно, поне осемчасово задължение, а не като нещо, което носи удоволствие. А колко често можем да си позволим да мислим, и
по-важното, да действаме така – с размах, без страх, без
цензура. Нека никога страстта и енергията за истински
важните неща не си взима отпуска от живота ви! Създавайте всеки ден себе си, вярвайте и се наслаждавайте на
всичко, което можете – да работите с радост, да почивате с въображение, да четете, да мислите. Не бъдете
лениви, казват, че леността е в основата на всеки провал. И Тръмп се е провалял, и макар мнозина все още да го
определят като шоумен, той гради стратегии, създава
империя, а сега иска и признанието на света. Винаги се
опитвайте да се учите от грешките на другите. Много
по – евтино е. А шоу винаги ще има, то просто е част от
бизнеса. Дори за Ангела Меркел. Ще научите доста любопитни подробности от живота на най-противоречивата политическа фигура в света. Но има и любов, и то
вече 33 години, но не за Канцлера, а за Голди Хоун и Кърт
Ръсел – а тяхната рецепта е: „Не се женете, обичайте
се“. И ние ви призоваваме да се обичате, така се раждат
вдъхновенията и мечтите. Такива ще откриете много в
новия ни брой – нашият тонизиращ коктейл за вас.
главен редактор
Галина Чолакова-Попова

СПИСАНИЕ
+ КНИГА
САМО
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ТЪРСИ ОТ 23 АВГУСТ С
Анджела не може да повярва на късмета си – вече живее в Ню Йорк, има чудесна кариера като
журналистка и страхотно гадже. Тъкмо когато си мисли, че има всичко, за което е мечтала, получава
още един подарък от съдбата – поставят й задача да замине за Холивуд и да интервюира своя сънародник,
разбивача на дамски сърца и най-прочутия в момента актьор – Джеймс Джейкъбс. Озадачаващо е, че екипът
на актьора пожелава точно нея. Заедно с приятелката си Джени Анджела се отправя към града на звездите
и се захваща за работа. След намесата на досадните папараци обаче положението значително се усложнява…
Дали мечтаното интервю ще пожъне триумфален успех или
по-скоро ще успее напълно да провали съвършения й живот?

ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

#ЛОШТАТКО,
#ЛОШАМАЙКА
АШТЪН КЪЧЪР И ДЪЩЕРЯ МУ УАЙЪТ

Аштън Къчър реагира бурно на ругатнята, произнесена
от дъщеря му Уайът, която през есента ще стане на
две години. Че малката му принцеса може да ругае като
възрастен човек, Аштън сподели с последователите си в
Instagram и публикува снимка на изуменото си лице.
„Чувството, което изпитваш, когато станеш свидетел
на псувнята, излязла от устата на 22-месечното ти дете.
Смешен момент, но ти просто не можеш да се засмееш“
- написа актьорът под снимката и добави хаштаг
#лоштатко, #лошамайка.
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ОБРАТ ЕН Е Ф Е К Т

РАЗДЯЛАТА Я
СТОПИ
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Не е известно за добро или за лошо ЛЕЙДИ ГАГА
развали годежа си с кандидат жениха Тейлър Кини,
но че това се отрази на външността й, е факт.
Наскоро гласовитата певица беше засечена в Лос
Анджелис да отива към звукозаписното студио.
Наистина, без дива прическа и екстравагантно
облекло тя е трудно разпознаваема. Но тези, които я познаха, веднага отбелязаха – Гага продължава да не носи годежния си пръстен и е отслабнала
до неузнаваемост. Но пък, изглежда добре. Така
че, дано е за хубаво и красивата сватба в Италия,
за която тя толкова мечтаеше, да се състои.

Сбогом,
Мария!
На 8 август ни напусна най-светлият,
добър и вдъхновяващ човек – нашата
колежка и приятел Мария Димитрова. 10 години тя бе заместник главен
редактор на Story, един от най-добрите български журналисти. Работила
е във в.„24 часа”, списание „Хай клуб”,
в.„Монитор” и в други водещи медии.
Ние вярваме, че животът не приключва със съществуването ни на земята,
така че сме убедени, че Марийчето е
някъде там, на още по-добро място.
Сега ангелите взимат интервю от
нея, защото Мария бе светлина, бе усмивка, човек с голямо сърце, обичаща и всеотдайна. Марийче, винаги ще
останеш в сърцата и в мислите ни.
Обичаме те и се прекланяме пред теб! Поклон!

На лов за покемони?
Светът се вманиачи по лова на анимационните герои и, когато
актьорът ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО беше забелязан в центъра на
Ню Йорк с телефон в ръка, веднага се заговори, че и той е пощурял по мобилната игра. Истината обаче е, че излизайки от
ресторант, в който обядва с приятели, Лео мерна колегата си
Джона Хил и реши да го изплаши, да го снима и да пусне забавния
момент в Snapchat. Разбрал кой е „нападателят“ обаче, Джона се
усмихна широко и го дари със силна прегръдка.

ЗВЕЗДИ

ГОР Е Щ И Т Е Л А

ЦЕЛУВКИ ЗА INSTAGRAM
ЗВЕЗДАТА
31-годишният футболист КРИСТИАНО РОНАЛДО, след като се
наслади на почивката със семейството си, реши да си подари и
няколко дни насаме с новата си изгора. Избраница на спортиста
е 26-годишната Касандра Дейвис – притежателка на тънка талия, красиви гърди и разкошни, пищни бедра. Момичето е супер
популярно в Instagram – всеки ден публикациите се следят от
половин милион абонати, а подарената й от футболиста целувка със сигурност ще бие всички лайк рекорди.
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ИРЕНА МИЛЯНКОВА не се притеснява, че кърменето ще развали фигурата й, въпреки, че това е пето
дете за моделката и седмо в семейството с тези на партньора й Никола Чолаков. Тя публикува снимка по
време на Седмицата на кърменето в
социална мрежа как кърми дъщеря си
Виктория и събра хиляди харесвания
и коментари в своя подкрепа.

сн.: Guliver/Splash,Getty, архив

Благословена

ЛАЙТХАУС ГОЛФ И СПА РИЗОРТ
За твоята истинска 5 звездна почивка на морето!

Освен спиращите дъха гледки към Черно море и професионалното голф игрище, Лайтхаус Голф и Спа
Комплекс ще Ви очарова и с множество съоръжения, които ще допринесат за една истинска почивка
С персонален туист. Идеален за двойки и семейства, комплекса е перфектно място за онези,
които просто искат да разпуснат и да се насладят на море, слънце, басейни и Спа
или за онези ентусиасти, които търсят активна голф ваканция.
Открийте свят на изкушения, където ще можете да задоволите всички желания и в една спокойна и
ексклузивна атмосфера!
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Доналд Тръмп винаги е обичал
да има до себе си красиви жени,
дори това да е единственото
им качество. Третата му
съпруга Мелания от години
прави всичко възможно да
излезе от клишето „трофей“ и
да се докаже в света на бизнеса
Story
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