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Знаем всичко
един за друг
За година и половина СЛАВЕНА ВЪТОВА срещна мъжа
на живота си, омъжи се и скоро ще роди първото си дете
Story
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Д

вамата
живеят в
пълна хармония и
са убедени,
че са се
намерили
в точното
време. Мис
България
2006 сияе,
бременна
в осмия месец с първата си рожба.
От контактите с много хора покрай
работата си, излизанията с приятели
и лудите нощни забавления, Славена
за един миг прекрачи в спокойните води на семейния живот. Преди
година и половина тя срещна своя
мъж - Юлиян, двамата се сгодиха,
наскоро сключиха брак, а планираната за лятото сватба засега се отлага,
защото Вътова забременя и през юни
ще стане майка за първи път. Мъжът,
спечелил сърцето на една от най-красивите и популярни жени у нас, е
41-годишен бивш брокер от Уолстрийт. Името му се спрягаше в медиите около 4-годишната му присъда
в Щатите, която според тиражираните версии, била заради крупна финансова измама. Но образът, създаден на
мъжа й в общественото пространство,
не влияе на Славена, защото този образ всъщност съществува само там.
Казва, че знае от него самия цялата
истина за живота му, която той не
намира за нужно да споделя на всеослушание. А тя му вярва, както и той
на нея. Единствените очи, с които го
вижда, са тези на любовта. Вътова
усеща, че е намерила точния човек за
себе си, а пълната хармония и разбирателство, които царят помежду им,
са доказателство, че не може да се е
излъгала в избора си. Досега не й се
е случвало нищо подобно в нито една
от връзките й. Не само хората, които
я познават, са изненадани от факта,
че красавицата бързо успя да свърши
това, което много хора с дълги връзки отлагат с години заради несигурност или страх.

Тя самата също е изненадана от
себе си. „Точно това си говорих наскоро с една приятелка. Никога не
съм била от типа жени, чиято цел
в живота е да създадат семейство и
деца на всяка цена, или които си правят планове, че до еди-каква си възраст трябва да направят това, това и
това“ - споделя Мис България. Казвала си, че ще омъжи, само ако срещне
9
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Звезди

Играта
загрубя
НИК КЕНЪН заплашва
МАРАЯ КЕРИ, че ще

издаде книга с мръсните є
тайни, ако не му плати
30 милиона
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мръсни тайни на звездата, сред които
злоупотреба с наркотици, странните й
хранителни навици, психозите и пикантни подробности за сексуалните й
предпочитания.

Да бръкнеш в джоба на Марая Кери
е все едно да бръкнеш в окото на
бурята и Ник Кенън знае това. „Тя
първоначално беше непреклонна каза му, че ще получи 10 милиона и
нито цент повече“ – издават близки
на певицата. Тогава Ник пристъпил
моментално към изпълнение на заплахата си – вече е сключил договор
с издателската къща Simon&Schuster
за книгата, в която ще разкаже всичко за брака им. Марая едновременно
била бясна и съкрушена от новината,
защото не вярвала, че бившият й ще
стигне дотам заради алчността си.

Някои обаче подозират, че чернокожият изпълнител нарочно е поискал
толкова неразумно голяма сума при
развода, защото е знаел, че тя ще откаже, а това ще му развърже ръцете
да напише книгата.
Още когато двамата се разделиха,
но без да са подали молби за развод,
Кенън даде пространно интервю, в
което издаде, че съпругата му го е
тормозела. Той живеел под неин контрол и трябвало да се съобразява с
безкрайните й наставления. Затова
един ден събрал смелост и заявил,
че вече не иска да е мъж под чехъл.
„След раздялата изживявам всеки
ден, като че ли е последен. Грабя от
всичко по много“ - заяви Ник. Светските клюкари обаче тръбяха, че той
не спирал да изневерява на жена си
и именно това била причината Марая

Сн. Guliver Photos

Р

азводът на една от най-известните певици и не толкова известния й бивш мъж
е напът да се превърне в
истинска война, в която
всички средства са позволени. Панаирът, който Ник Кенън
разиграва, прилича повече на циганска история, отколкото на раздяла на
звезди от световен ранг. Когато през
декември 2014 г. той подаде официално молбата си за развод, двамата
уж се бяха споразумели, че актьорът
и бивш рап певец няма да има никакви претенции върху приходите на
половинката си от участията й в Лас
Вегас. Концертите ще са през целия
месец май в известен хотел, три пъти
седмично, а после и през юли, а очакваната сума, която Марая Кери
трябва да получи от тази сделка, е 30
милиона долара. Освен това Ник се
зарече, че никога няма да каже нищо
негативно за екс съпругата си, защото те винаги ще останат семейство
заради децата - близнаците Монро и
Марокан.
Но, както стана ясно, Ник вече е
променил мнението си. Кенън заяви,
че иска от Марая да му изплати 30
млн. долара при развода и сумата от
10 млн., която първоначално нейните
адвокати бяха определили, не го устройвала. И се закани, че ако това не
се случи, ще издаде биографична книга, в която ще извади наяве всички

Звезди

С жена си
Цвети и
дъщеричката
им Йохана
преди няколко
години

ВРЪЗВАЛИ ГО
В ДЕТСКАТА
ГРАДИНА

Заради колоритния
си стил Геро бе
избран за водещ
на тазгодишните
награди „Икар“

ГЕРАСИМ ГЕОРГИЕВ - ГЕРО бил издънката в

семейството и само измислял глупости, но това му
помогнало да стане актьор

Е

дин от любимите водещи
на „Господари на ефира“ Геро, бил много палаво дете.
Учителите и родителите му
били вдигнали ръце от него.
На Геро никак не му се учело, гледал само топката и игрите, за
разлика от брат си, който бил момче
за пример. Дори народните танци, с
които днешният актьор се занимавал
цели 13 години, не помагали да изразходва енергията си и да не мисли
за щуротии. Още в детската градина учителките, след като изчерпали
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един след друг всички начини да го
укротят, започнали да го връзват за
столчето, за да стои мирен, а устата
му залепяли с лепенка да не бърбори.
Компания със същите „усмирителни
ризи“ му правели още две момченца
от групата. Днес комикът се шегува,
че така си останал – не е човек, който може да си мълчи. Затова винаги
си носел в джоба молбата за напускане. Тръгвал си е и от Габровския, и
от Сатиричния театър.
В училище бъдещият комик не се
поправил и бил в пълен контраст с

брат си, гордостта на семейството.
„Нашите винаги се караха кой да
отиде на родителската среща на брат
ми, а за моята - кой да не отиде.
Опитваха се да си спестят червенето
пред хората заради мен, защото имах
само черни точки. Не може и двете
деца да са за пример. Брат ми беше
такъв, а аз създавах баланса в природата. Не че и сега не върша глупости,
но ако не ги вършех, нямаше да работя тази професия“ - казва Герасим.
Веднъж, след като гледали епизод от
руската версия на „Тримата мускетари“, той предложил на батко си да
играят на мускетари вкъщи. Три полилея паднали жертва след ударите
на сабята му. Геро хем се изплашил,
хем се засрамил. „Написах бележка,
че аз съм го направил и брат ми изобщо не е виновен, че не заслужавам
такова семейство, тръгвам си и повече няма да се върна. Обикалях по
улиците до десет и половина вечерта
и се прибрах, къде да ходя? Повече
бой ядох, не защото съм счупил полилеите, а защото съм си тръгнал“
- спомня си детските лудории известният актьор.

Звезди

До 27-годишна поп
фолк певицата
РАЙНА вярвала по
детски в любовта,
а днес й харесва
да е „демоде“ в
отношенията
с мъжете

З

лостно писание,
че пилето на поп
фолка Райна продава тялото си за
пари, разстрои не
на шега певицата
и тя тръгна на война, за да
брани честа си. Певицата
не скри огорчението си от
поредната обида, хвърлена по неин адрес, която
се роди след последното
й завръщане от екзотична
вaĸaнция. Според доверен
източник Paйнa ce cъглacявaлa дa пpaви „кoмпaния“ нa зaмoжни гocпoдa
cpeщy 700 дoлapa нa чac,
кaтo дoгoвopкaтa билa зa
минимyм тpи чaca. Пeвицaтa билa пoд зaкpилaтa нa
cвoдници, нo paзпoлaгaлa c
възмoжнocт дa избиpa кoй
дa й cтaнe клиeнт.

Самата Райна е признавала пред Story, че в живота
си е имала четири сериозни връзки, но истински е
обичала трима мъже. И че
колкото изглежда дръзка,
толкова е срамежлива и
свенлива. Предпочита да я
наричат старомодна в любовта, но няма да престъпи разбиранията си, когато
става въпрос за отношенията й с мъжете. „Трудно
се влюбвам, не знам и аз
какво търся, но не го намирам“ - откровена е изпълнителката. И си спомня
за последната екскурзия
до Доминикана, където зеленоок мулат я засрамил,
показвайки й интереса си
към нея. Тя била тръгнаStory
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ЩЕ СИ
ПЛАТИТЕ!
ла за фреш, обърнала се
с чашите прясно изцеден
сок в ръце и срещнала погледа му. Буквално изляла
фреша върху него и тъкмо
търсела думи да се извини,
младежът я погледнал и й
казал: „Ты очень красивая“.
„Потънах в земята от срам
и хукнах да слагам плодове

в чинията, само и само да
избягам от разговор с него.
Но толкова се бях притеснила, че явно само съм си
мислела, че трябва да взема плодове, и качвайки се
в асансьора с моята приятелка, тя ме попита – защо
я мъкнеш тази празна чиния?“

Райна признава, че никога
не е имала богато гадже,
винаги мъжете в живота й
са били по-нестабилни финансово от нея, което не
й пречи, но тях – плаши
и потиска. „Винаги са ме
свързвали с богати мъже,
но истината е, че никога не
съм имала паралия до себе

Звезди

Не сме като другите
ЕЛЕНА ПАРИШЕВА е уморена от

демонстрации на стандарт и на любов,
смята, че с половинката си Ивелин Попов
не са като останалите звезди

Д

а инвестираш
в бъдещето,
това е стандарт на живот
според певицата Елена
Паришева, която съвсем
наскоро се завърна в музикалния свят с песента „Тихо“
в дует с Мария. „Уморих се
от показност, от помпозност,
от демонстриране на любов,
от показване на стандарт. За
мен стандартът на живот е
това да инвестираш в бъдещето“ - казва Елена в свое
интервю и не спира да се
придържа към тази максима.

Преди години, когато певицата и футболистът оповестиха връзката си, малко
хора вярваха, че от това ще
излезе нещо сериозно. Но,
макар и на върха на славата, в този момент Елена
не се поколеба да загърби
кариерата, за да се отдаде
на отглеждането на Ивелин
младши. „Никой не ме е карал да спирам да пея – каза
тя тогава. - Но идеята да
създадеш дете е нещо много
сериозно. Аз искам да познавам детето си, да имам
време за него, да гледам как
расте. А с моята професия
и заради факта, че Ивелин
Заради детето
и Ивелин Елена
се отказа от
музикалната си
кариера

Story

24

работи в чужбина, не виждам как щеше да стане това“
- не скри причините за оттеглянето си от сцената фолк
изпълнителката. За което
обаче не е съжалила нито за
момент. А Ивелин я подкрепя във всяко нейно решение.
„Ние не сме като останалите звезди и дори да звучи
нескромно, аз така мисля
и не го крия“ - казва той, а
Елена го допълва, че тримата с детето живеят нормален
живот, като обикновените
хора. Когато вечер са двамата, сядат на масата и говорят за абсолютно всичко.
„Елена е много интелигентна и при нея няма празно –
хвали любимата си Ивелин.
Говори няколко езика и на
всякакви теми. Отдава й се.
Докато бяхме в Турция, научи турски, в Русия – руски.“

„В момента може би можем да живеем и по друг
начин, но най-важното и
за двама ни е да осигурим
спокойствие на детето и да
инвестираме в бъдещето.
Това според мен е стандарт,
не другото“ - категорична е
Паришева, която още преди
да срещне Ивелин не залагаше на материалното. Когато
беше пикът в кариерата й,

Звезди
За семейния
консултант МИЛЕНА
КАМЕНОВА от
„Женени от пръв поглед“
участието на специалист в
началото на една връзка е
иновативно и смислено

М

илена е един от специалистите, които
дръзнаха да се включат в предизвикателството на социалния
експеримент „Женени от пръв поглед“. Самата тя работи като клиничен психолог и семеен
консултант. Поканили я в екипа на тв
шоуто, за да помогне в определянето на най-подходящите един за друг
мъже и жени и формирането им в
двойка, която да сключи брак, преди
изобщо да се познават. Според Милена участието на семеен консултант
в поставянето на основите на една
връзка е много иновативно и смислено. Ако още в началото партньорите
се научат как да разбират себе си и
да се свързват с другия човек, това
е огромен потенциал за връзката им
занапред. А в повечето случаи хората, които търсят помощ в практиката
на Милена, вече отдавна са загубили
пътя един към друг и на нея често
й се налага да започне да го гради
с тях съвсем отначало. „Това, което
зрителите на предаването не знаят, е,
че ние от екипа всъщност бяхме изключително притеснени дали ще имаме достатъчно участници, които да
пожелаят да сключат брак с непознат
– разкрива Милена момент от кухнята. - Бяхме напрегнати и готови да
ни отхвърлят, да ни засипят с въпроси и съмнения в нашата адекватност.
Но за голяма изненада нямаше нито
един човек, който да откаже да се
ожени. Всички до един казаха „да“.

С трите двойки в предаването тя
се гордее така, както е горда с всеки
свой клиент, който е имал смелостта
да се обърне към душата си и да се
опита да приеме своята уязвимост.
Според Милена докъдето и да стигне
в конкретния момент от развитието си, човек израства, когато обърне
поглед към себе си и осъзнае, че не
може да промени друг, освен себе си.
Тя самата се ориентирала към пракStory
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Бяхме готови да
ни отхвърлят
тиката си като семеен консултант покрай заниманието си с деца преди 12
години. Стартирала свое лично проучване, посветено на техните нужди,
и то я насочило към темата за родителството. „Много бързо открих, че
почти всички проблеми, които имат
децата, са свързани с взаимоотношенията вкъщи – разказва Милена.
- Високата тревожност в семейството
се трансформира в емоционални и
поведенчески проблеми при децата.“
Създала курс за родители, благодарение на който разбрала, че личното
щастие на майката и бащата и умението им „да видят и чуят децата си“
стоят в основата на психическото и
физическото здраве на малчуганите.
Затова и в последствие се обърнала
към темата за партньорството. Осъз-

наванията, до които достигат двойките, задълбочават разбирането им
за партньорството, помагат им да се
разделят с илюзиите и да израснат.
В течение на практиката си Милена
установила, че дори и единият член
на двойката да не желае да посещава
срещите с психолог, работата с другия
винаги се отразява положително на
двойката.

Въпреки че мъжете, които се обръщат към консултация при семеен
терапевт стават все повече, в по-голяма част от случаите жените остават
тези, които първи търсят помощ. „От
една страна, причината е, че в социалната роля на жената е заложено да
носи грижата за топлината, енергията
и радостта в семейството – обяснява

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите
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За какво бързате,
след като живот
изтича толкова б
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тът
бързо

ЙЪЛДЪЗ ИБРАХИМОВА превръща музиката

в лекарство за сърцето си, открива голямата си любов
с кмета на Анкара, но я губи драматично
еноменален глас, изключително присъствие, завладяваща жена и мъдрост, извираща
от сърцето и любовта на човек,
познал истинския смисъл. Всичко това е един
човек – Йълдъз Ибрахимива. Започва да се
занимава с музика едва
10-годишна. Завършва с
отличие музикалното училище „Любомир Пипков“, а
по-късно оперно пеене в Държавната музикална академия. Дебютът
й на сцената е през 1975 г. с джазквартета на Марио Станчев. Работи с
музиканти като Любомир Денев, Огнян Видев, Веселин Николов, Петър
Петров, Антони Дончев и Боян Воденичаров. По време на т.нар. възродителен процес Йълдъз е принудена
да смени името си. В периода между
1985-а и 1990 г. прави своите музикални изяви като Сузана Ерова. Под
това име концертира с формациите
„Джаз линия“ и „Акустична версия“,
а за един сезон е и солистка заедно
с Теодосий Спасов на „Бели, зелени,
червени“.
Йълдъз Ибрахимова е преподавател по джазпеене в METU (Средноизточен технически университет) в
катедрата по музика и изящни изкуства и в музикалния факултет Baskent
University. Преди няколко години
посвети албума „Връщане към моята
любов“ на нейния съпруг, популярният турски политик, изселник от България, Али Динчер.
Животът й е като четирите октави на гласа й. Редуват се върхове и
бездни, щастие и печал.
Тя никога не се обръща към
предизвикателствата със самодоволството на силната жена. Приема ги и
ги изживява. Но смъртта на съпруга
й е онази бездна, от която все още се
опитва да излезе. Все още няма сили
за запее отново любимата негова песен „Али“. Опитала веднъж по време
на интервю в радиото, но заплакала.

Али седял винаги на първи ред на
нейни концерти. Йълдъз казва, че ако
не бил политик, би могъл да бъде
прекрасен мениджър, защото имал
таланта на организатор. „Бе много
отворен към културата, познаваше
прекрасно историята, литературата.
Бе много ерудиран“, казва за него певицата. Винаги има усещането, че духът му е до нея. В дома й снимките
му са навсякъде.

С Али се запознават по време на
нейно интервю в националната турска телевизия. „Не знаех дали е женен, или не - не ме интересуваше. А
и гледах да съм на ръка разстояние
от политиката. Като ни запознаха,
го представиха, че е от България, от
град Самуил. Казаха, че е най-младият кмет на Анкара. Срещнахме
се няколко пъти. Аз си мислех, че е
женен, не съм имала нищо целенасочено. И не знаела, че съвсем скоро ще е негова съпруга. Предложил
й брак в неговата депутатска кола.
„Пред нас се движеше една булчинска лимузина. Казах спонтанно: „О!
Колко интересно - в картонени кръгчета като цветя са вплетени буквите
на младоженците! Не съм виждала
подобно нещо в България!” Тогава
Али ме попита на английски: „Ще се
омъжиш ли за мен?“, за да не разбере шофьорът. А те вече знаеха всички... Няколко дни по-късно в неговия
кабинет в парламента Али ми каза:
„Ако направим сватбата в Анкара –
ще стане митинг, нищо няма да разберем от нашето тържество, от цялата церемония. И в София ще бъде
същото стълпотворение. Най-добре
да се оженим на една яхта, капитаните имат право да женят.“ И аз казах:
„Добре!“
Али обаче трябваше да замине на
едно заседание на НАТО в Копенхаген. Предложи ми: „Хайде да се оженим в Копенхаген! Казвам: „Добре!“
Той замина преди мен, аз по това
време участвах на джазфестивала в

„Харесвам това, че вътре в себе си съм на
„ти“, че се разбирам със себе си“
31
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ИНОВАЦИЯ
СЪС СЕМЕНА В
КОЗМЕТИКАТА НИ

В топ форма
за лятото

&

ТОП

10
ИЗТОЧНИ
ПИЕСИ

От ръката
на художник

ПРОТИВ
ПОЗИТИВНОТО
МИСЛЕНЕ

С какво
ужасяват
жените

Beauty
Време е да си върнете
добрата форма и да се
погрижите за силуета си

ПЪЛНО
РАЗДВИЖВАНЕ
Остана съвсем малко време преди да
захвърлите всички дрехи и задръжки, но
преди това трябва да сте сигурни, че
има какво да покажете, когато го направите. Няколко килограма повече, изразен
целулит, стрии и отпусната кожа –
това могат да бъдат последиците от
изминалите няколко месеца, ако не сте
били редовни в залата и обилно сте похапвали висококалорични храни. Е, момичета, дотук с глезотиите! Време е да се
раздвижите, защото ние ще ви покажем
кои са последните иновации в антицелулитните продукти, но те няма да дадат
нужните резултати, ако не комбинирате
употребата им с необходимите упражнения. Дали ще се върнете „с грация“ във
фитнес залата, или ще изберете групова
тренировка по модерните спортове канго джъмпс, fatburning work out, зумба,
тап аут, важно е да бъдете редовни и
последователни в посещенията си, за да
се разхождате после уверено и съблазнително на плажа. Може да тичате в парка
или да танцувате у дома, от значение е
просто да се движите повече. По този
начин ще се чувствате по-тонизирани и
ще се сбогувате с танцова стъпка с пролетната умора. Упражненията помагат
и за стимулиране на кръвообращението
и премахване на токсините.

ТЯЛО
на показ
Story
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Психология

Положителното мислене а
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Понякога е невъзможно.
Друг път е безсмислено.
А има и ситуации, в
които дори може да
бъде РИСКОВО И
ОПАСНО

М

Сн. Thinkstock/Guliver

ислете положително,
всичко ще се нареди,
не обръщайте внимание на неприятните
неща в живота, които
ви се случват, бъдете
винаги усмихнати и в добро настроение...“ Има толкова много литература по темата, толкова много семинари и обучения, които се концентрират
само и единствено върху позитивното
и прекрасното в живота, учители и
водещи, които пропагандират да мислим само положително. Да – това е
чудесно, но понякога е невъзможно.
Друг път е безсмислено. А има и ситуации, в които дори може да бъде
рисково и опасно.
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Понякога в живота не е възможно
да мислим положително
При условие, че ни се случват значими негативни ситуации, които ни
карат да се чувстваме зле, е трудно
да си наложим да мислим позитивно. Постоянният натиск от страна на
близки и познати, на книги, свързани
с позитивното мислене, на всеобщото
мнение, че ние „трябва“ да мислим
само положително... - всичко това би
могло да ни накара да се почувстваме неразбрани, неможещи и дори
тотално несправящи се. Ако ние не
разполагаме с никакъв ресурс, за да
се справим в дадена ситуация, как
да започнем да мислим позитивно?
Подобни изисквания към нас могат
да ни депресират допълнително и да
44

Невероятно

Замъкът на пощальона

Фердинанд Шевал строил
33 години ДВОРЕЦА
НА МЕЧТИТЕ СИ

с камъни, събирани,
докато разнася пощата

Д

Пощальонът
никога не
заживял в
двореца си
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а останеш безсмъртен е
мечта на много хора. Но
има и такива, които са
влезли в историята без да
го искат – просто, защото
са следвали неотклонно
мечтите си. А за пощальона на малкото градче Отерви в югоизточна
Франция мечтата се родила, когато
бил на 46 години. През втората половина на XIX век, когато живял Фердинанд, не било изненада момче да
напусне училище на 13, за да започне
да работи. В случая като пекар. Десе-

Поредната порция
материал за замъка
на мечтите

Посоки

Текила и ма
за авантюр
Story
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мариачи
ристи

В МЕКСИКО СИТИ
можете да се забавлявате с
истински горещи танци и
люти храни, да разгледате
древни храмове или да си
направите пикник на лодка

Д

алечно Мексико, известно
най-вече с невероятните
си морски курорти, текилата, латиноритмите и
мариачите, има още една
интересна страна – едноименната си столица, подходяща за
авантюристи и любители на нетрадиционните забавления.
Мексико сити се нарежда в челните позиции по гъстота на населението
със своите 20 милиона жители. Всъщност това е само официалната статистика и не се знае истинският брой на
живеещите в огромния град. Разположен на 2200 метра над морското равнище, той радва гостите си със сравнително прохладно лято и мека зима.
Освен в централната част на града,
където кипи бурен живот денем и нощем, заслужава си да се разходите и
до покрайнините – там ще откриете
пирамиди на ацтеките и храмове на
маите. Само на час път от Мексико сити се намира изоставеният град
Теотиуакан, който в миналото е бил
най-голямото селище на ацтеките.
Те изградили столицата си там заради езерото Тексако, което днес не
съществува. В Теотиуакан се издигат
две огромни пирамиди. Едната от тях
е Дел сол (пирамидата на Слънцето),
която е по-ниска единствено от Хеопсовата в Египет. В близост до нея
се намира и Де ла луна (пирамидата
на Луната) – според мнозина по-красивата.

В самата столица може да организирате нетрадиционен пикник на
лодка. В известния канал Ксочимилко има весели шарени лодки, носещи
женски имена, на които може да се
повозите. Много от мексиканските
семейства идват тук през уикендите.
Ако сте решили да заминете с децата
си, непременно трябва да посетите и
зоологическата градина, която е една
от най-големите в света. В нея съжителстват над 200 животински вида,
сред които и няколко панди, които
57
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къде бяха звездите

ВИН ДИЗЕЛ бе едновременно радостен
от признанието и
тъжен, че Пол Уокър
не е до него

Смях и сълзи

Премиерата на „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ“ 7 в Лос Анджелис
беше ознаменувана със звезда на Алеята на славата за Вин
Дизел и концерт в памет на Пол Уокър

Яко шоу

Френски шик

Кейти Пери стартира
турнето си в Америка
стр. 64

Чарлийз Терон на премиерата
на „Тъмни места“
стр. 66
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