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СКАНДАЛИТЕ НА
СЕЗОНА

Всяка година, по някакво неписано правило, в разгара на пролетта,
знаменитостите успяват да предизвикат медийния интерес не само с
постиженията си, но и с БЪРКОТИИТЕ, В КОИТО СЕ ЗАМЕСВАТ

О

пределено можем да се похвалим с доста звездни гафове
и изцепки. Повечето от тях очаквани, но не бяха малко и
онези, които определено успяха да ни шокират. Звездни
раздели, разкриване на дълго пазени тайни и откровени
признания са сред най-актуалните теми, които вълнуват
милиони хора по света.

Кейт Мидълтън

Ще свърши ли
като Даяна?

Да станат съпруги на принц Уилям,
беше мечта на милиони момичета по
света. Особено когато той все още беше
усмихнатият и жизнерадостен тийнейджър, който придружаваше някого от
родителите си по време на различните
им визити. Е, една успя. При това простосмъртна – Кейт Мидълтън.
След като стана ясно, че именно
брюнетката ще е законната съпруга
на престолонаследника на Великобритания, медиите започнаха да нищят

живота и миналото й. Излезе информация, че майка й Каръл е била амбицирана да вкара дъщеря си в кралския двор.
Поради тази причина и я е накарала да
се запише в училището, в което е щял да
учи и Уилям, въпреки че нейното желание било съвсем друго.
Именно майката на Катрин е тази,
която я окуражавала да прощава изцепките на Уил по време на връзката им,
тъй като целите им са високи и това е
част от цената, която трябва да се плати. След кратка раздяла на младите, мисията на Каръл в крайна сметка се оказа
печеливша – те се събраха, а Катрин
стана съпруга на принца, а един ден ще
бъде и кралица на Великобритания.
Дали обаче приказката за принца
Когато не позира
пред фотографите,
Кейт все по-често
може да бъде
забелязана тъжна

на белия кон няма да се окаже просто
една химера за Катрин, питат се мнозина? И дали в крайна сметка самата тя
няма да приключи като покойната си
свекърва лейди Даяна!? Откакто каза
„да“ на Уилям, Катрин нито веднъж не
е забелязана да разпуска с приятелки
на обществени места. Единствените й
публични прояви са свързани само със
събития, които поемат всички членове на кралската фамилия. Останалото
време тя разпределя между срещи със
семейството си и грижите, които полага
за двете си деца – сина си Джордж и
дъщеря си Шарлот. Подобен затворен
начин на живот беше наложен и на лейди Даяна, но след години терзания тя
успя да се измъкне от „кралския затвор“,
в който беше поставена.
Волно или неволно, Уилям пък следва стъпките на татко си Чарлз и без да
се интересува дали ще бъде публично
показан, или не, се отдава на пороците
си. Сред тях са купоните с хубави жени.
В средата на март тази година принцът беше заснет да танцува в дискотека
в Швейцария. Заедно с него обаче не бе
Катрин, а австралийският модел Софи
Тейлър. Видеото се превърна в хит в
мрежата, но едва ли на съпругата му й
е било толкова весело да види какви ги
върши той, при това без капка притеснение, че е на публично място.
Още през 2015 г. се заговори, че бракът на кралската двойка е на път да се
срине, а причината била новата сътрудничка на принца, с която той прекарвал
много време. Това пък предизвиквало
невиждана ревност в съпругата му и тя
от своя страна не спирала да му натяква
този факт.
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LOVE STORY

БРАДЛИ КУПЪР И ИРИНА ШЕЙК

БЯСНОТО КУЧЕ
И ЛИГАВОТО
КОТЕ
Story
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ЗВЕЗДИ

Живот в
РЕЛИГИОЗЕН КУЛТ
Някои от най-популярните световни знаменитости СА ПРЕКАРАЛИ
ДЕТСТВОТО СИ НЕ В УЮТНИ ДОМОВЕ, А В СЕКТИ

О

ткакто Том Круз стана част от Църквата на сциентолозите и примера му последваха редица
холивудски звезди, темата за сектите стана
особено актуална в медиите. Причината е, че религи-

ХОАКИН ФИНИКС

Актьорът, който се превърна в топ име след участието
си в „Гладиатор“ и „Да преминеш границата“, е израснал в
обществото на „Children of God“. Заедно с родителите си
и останалите членове на сектата той обикаля из различни държави в Южна Америка и всички проповядват своите
вярвания в Господ. Актьорът споделя, че не таи лоши спомени от годините прекарани сред „божиите деца“, но родителите му са решили да ги напуснат, когато са осъзнали,
че нещата, които се говорят публично, не кореспондират
с реалния живот в общността. Новото начало семейството поставя сменяйки фамилията си от Ботъм на Финикс,
а няколко години по-късно срещу култа започва разследване
по обвинение за отвличане и сексуално малтретиране на
по-младите членове.
Story
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озните култове успяват да привлекат вниманието, а
и не малка част от финансите на редица топ звезди.
Има обаче и такива, които не искат и да чуят за подобни общества, тъй като са израснали в такива.

ГЛЕН КЛОУЗ

Актрисата, която остава в кино историята с куп
емблематични роли, става част от изключително екстремната консервативна група Moral Re-Armament, когато е едва 7-годишна. Заедно с родителите си живее
в религиозния култ в продължение на 15 години. Членовете на сектата следват четири основни правила
– абсолютна честност, абсолютна непорочност, абсолютна безкористност и абсолютна любов. Глен Клоуз
признава, че животът сред подобни личности много й
е помогнал за кино кариерата, тъй като през цялото
време се е преструвала, че вярва на всичко, което групата й е казвала.

ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА

АНТИСЕМИТСКИЯТ
СКАНДАЛ, в който

дизайнерът се
забърка през 2011 г.,
го срина, но и спаси
живота му

ДЖОН ГАЛИАНО

Възкръсването
на един луд гений
Story
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Плажни моми
FASHION

Е д ноц ве тн и и я рк и

CALVIN KLEIN от
Seven Seconds,
160,90 лв.

В п ри н т

MANGO,
35,99 лв. и
25,99 лв.

H&M,
24,99 лв.
и 17,99 лв.

CALZEDONIA*

PALMERS*
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Чанта
ACHILLEAS
Accessories*
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Шапка
SCOTCH&SODA
от Collective,
155 лв.

LIL AND EMM

HEAVEN SWIMWEAR

Джапанки
GUESS от
Seven Seconds,
63,90 лв.

DOLCE VITA

НАЙ-СКЪПИТЕ АКСЕСОАРИ
Разумно ли е кучето ви да
спи в къщичка, която струва
колкото тригодишна средна
работна заплата, или да
носи нашийник с диаманти?
За някои хора явно това е
ВЪПРОС НА ПРЕСТИЖ

Story
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ПОСОКИ

С ВКУС НА
СОЛЕНА ЦЕЛУВКА
Тук времето е спряло своя бяг. Замирайки изумени,
вие се чувствате като в Рая. Кои всъщност са
НАЙ-ВПЕЧАТЛЯВАЩИТЕ ПЛАЖОВЕ в света и в
какъв цвят блести пясъкът им на слънцето

Най-красивият плаж в света

В

Story

ълните пеят нежна песен,
от красотата, разкрила се
пред очите ти, сърцето
примира. И това не е мираж,
не е плод на въображението
ти. Това са най-красивите плажове, които предизвикват не
просто възхищение, но и чувство за
свобода.
74

За най-прекрасен е признат плажът Пинк Сендс на Харбър Айлънд,
Бахамските острови. Красотата на това място действително напомня
приказна вълшебна страна. Сините вълни са толкова прозрачни, че на
стотици метри дълбочина се вижда белоснежното морско дъно. А когато
настъпи залезът, под лъчите на отиващото си слънце пясъкът придобива нежен розов цвят. Гледката се променя коренно. За приказната си
красота плажът е „задължен“ на фораминиферите, които се „крият“ в
коралите. При залез слънце тези микроскопични „същества“ свалят от
гърба си раковините, оцветявайки плажа и морето в нежен розов оттенък, преливащ под лъчите на залязващото слънце.
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