Брой 26
25 юни - 1 юли 2014

ИВО
АРЪКОВ

КОЙ ЩЕ ГО
ИЗДЪРЖА
ВИКТОРИЯ
ДЖУМПАРОВА
НА 28 ГОДИНИ
С 9 СЕРИОЗНИ
ВРЪЗКИ
НЕЛИ
от "Търси се"

ПРАВИ
ВТОРО
ИН ВИТРО
ДЖАРЕД
ЛЕТО

Цена: 1,99 лв.

ИЗРАСНАЛ
В ХИПИ
КОМУНА

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ
В СК АНДА ЛНА ИЗНЕВЯРА С
ГОДЕНИЦ АТА НА ХРИСТО СИРАКОВ

ЖЕНА МУ ГО
ЗАРЯЗА ЗАРАДИ
ПОРЕДНАТА
ЛЮБОВНИЦА

Това е откъс от списанието.
Цялото списание може да намерите в Библио.бг

www.biblio.bg

Звезди
4 Мигове
6 StarsStory
8 Благой Георгиев и
Биляна Евгениева

№26 • 25 юни 2014

Секс
скандалът

Изхвърлени от половинките си

14 Кийра Найтли

от всички
гледни точки

16 Иво Аръков

8

Харчи като обикновена жена
Накъде след Мика

18 Кит Харингтън

Не може да се подстриже

20 Виктория Джумпарова
С 9 сериозни връзки досега

22 Франк Рибери

Прави яхтени купони

24 Нели Хаджийска

Планира второ ин витро

26 Кристияна от
„Големите надежди“

Но прощъпалника си грабнала парите

Големите имена
28 Джаред Лето

Израснал в хипи комуна

Мода
34 Хайде на концерт
38 С пола панталон
като Лорън Поуп

Красота
40 Гримът за лятото

Психология

Момичето

44 Не прекалявайте със
самоанализа

26
Снимка корица: Plazza

и музиката

Секс
46 Мъжката изневяра

Зона здраве
48 Полезният ябълков оцет

Невероятно
50 Мъжът с 24 пръста
52 Гореща точка

Култура
54 Кино, музика, книги, театър

Посоки
56 Тайната на норвежките
острови

Хороскоп
60 Звездите за принц Уилям

Парти
61
63
64
65

Аристократични шапки
Изкушение на „Марина Диневи“
Детски бал под купола на цирк
Евгени Минчев с втори
рожден ден
66 „Мери Бойс Бенд“&приятели

Земята на
викингите
56

Модерни на
концерт
34
Посетете страницата ни във

Списанието може
да закупите и в
електронен вариант от

helikon.bg,
biblio.bg и ciela.com

списание „Story“

Stars
историите
на звездите

Казах є по
телефона да си
изнася багажа

Годеницата на ХРИСТО СИРАКОВ – Биляна, прекалявала с партитата
в чалга клубовете до ранни зори, а снимките є с Благой Георгиев прелели
чашата на търпението на бизнесмена
Story
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Б

ившата еротична танцьорка
Биляна Евгениева се размина
с възможността
да стане г-жа
Сиракова и да
разполага със
сърцето и състоянието на известния столичен бизнесмен. Годежът
е развален, сватба няма да има, а
надежда за прошка и връщане назад
не се предвиждат. Приказката между
двамата продължи само пет месеца.
Но явно щастието им напоследък е
било привидно, защото, както споделиха пред Story и двамата главни герои на тази история, през последния
месец отношенията им били доста
обтегнати. Христо Сираков все повече осъзнавал, че май е сбъркал в
избора си на жена, след като Биляна
започнала „да си показва рогата“. Източник, близък на доскорошните годеници, издаде, че 25-годишната танцьорка безочливо се възползвала от
свободата, която й даваше Сираков,
и накрая се опитала направо да му се
качи на главата. Започнала да прекалява с нощните изяви по чалготеките,
тръгвала си оттам чак на сутринта,
и то във видимо нетрезво състояние.
Преди да се запознае с нея, Сираков
беше известен с бохемския си живот
и с това, че можеше всяка вечер да
излиза и да се прибира с различна
красива жена. Заради Биляна доброволно се отказа от привичките си
и реши да започне начисто, но не
срещна същото от страна на годеницата си.

Снимките от дансинга на поредния клуб, в който изкусителката
беше избрала да се забавлява, но този
път в опасна близост с известния с
похожденията си Благой Георгиев,
били просто капката, която преляла
чашата на търпението на Сираков.
Единствено пред Story бизнесменът
сподели истината за раздялата.
Когато предизвикателните фотоси
излязоха на бял свят, Христо бил вече
на морето. Заминал след поредното
сдърпване с бъдещата си жена. Когато видял кадрите в интернет, просто
взел GSM-а си. „Събирай си багажа и
се изнасяй!“ - това били думите, които Биляна чула по телефона от мъжа,
за когото трябваше да се омъжи през
есента. Тя се опитала да обяснява, че
няма нищо общо с Благо, че не си
9
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Звезди
КИЙРА НАЙТЛИ

живее с 4100 долара
на месец, пести от
всичко и облича
сватбената си рокля
за трети път

Х

оливудската
актриса Кийра
Найтли живее
в режим на
строги икономии. Световната знаменитост, звездата
от филмите „Междузвездни
войни: Епизод 1 – Невидима заплаха“, „Карибски
пирати“, „Наистина любов“
и много други внимателно
се отнася към собствения
си бюджет и старателно си
прави разчет, за да не пилее милионите си.
Попитана, верни ли са
слуховете, че от седемцифрените суми, които е изкарала, тя отделя твърде
скромна част, за да живее,
Кийра отговорила, че от-

Кийра облича
сватбената си рокля
три пъти и като че
ли не мисли да спира
да се появява с нея
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Спестява като
за световно

Звезди
ВИКТОРИЯ
ДЖУМПАРОВА е имала

девет сериозни връзки,
но само две от тях си
заслужавали

М

оделът, познат още
и от участието си
в риалити формата
„Къртицата“, в който
влезе със скандал и
излезе с провалена
връзка, за нула време си спечели славата на разбивачка на семейства. Но
самата Виктория Джумпарова има
друго виждане за себе си и държи то
да стане достояние, така както стана
и „тъмната“ страна от живота й. „Не
обичам да давам подобни интервюта, да се обяснявам и да разкривам
лични неща за себе си, но след като
други хора си позволиха да говорят,
да лъжат и да ме очернят, явно се налага“ - каза Виктория пред Story, без
да крие, че е сложила точка на терзанията защо последната й сериозна
връзка с ММА боеца Борислав Иглев
е приключила по този начин.

Всъщност мъжът, с когото се познават приятелски от повече от
четири години, но през последната
година и половина живяха на семейни начала, реши да я напусне, докато
тя беше в изолация в Базата. Боби
обаче в свои изказвания заяви, че не
е имал връзка с Джумпарова. „Това
е най-обидното от цялата история.
Участвали сме заедно в предавания,
самият той раздава снимки по медиите, на които сме двамата, и твърди, че
едва ли не сме само познати. Та ние
живеехме заедно! След края можеше
и да си останем приятели, ако беше
постъпил мъжки и ми беше казал в
очите какви намерения има, а не да
ми забива нож в гърба, точно когато
се нуждаех най-много от подкрепата
му. Аз съм заставала зад него, когато
е бил на дъното, и очаквах същото
от него, но уви, не се получи така.
Затова и не желая да комуникирам с
Борислав, макар той на няколко пъти
да търси контакт с мен, и да се обръщам назад. Винаги съм била готова
да простя, но стига да имам за какво
да се хвана. В случая дори нямам за
какво да се задържа, така че не ми
беше трудно да затворя страницата“
- разказва за края на последната си
сериозна връзка моделът, след която
Story
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Узряла за
семейство
и деца

Звезди
НЕЛИ ХАДЖИЙСКА от

„Търси се“, се подготвя за
втора процедура

Тоди е дълго
чакано дете

Л

ъчезарната тв водеща
дълго не можеше да има
деца и след 2 спонтанни аборта, се подложи
на ин витро, от което се
роди сина й Тодор. Малкият наскоро направи 2 годинки, а
Нели и съпругът й вече са решили,
че е време за второ дете. И понеже
не може да забременее по естествен
път, второто бебе трябва да се зачене
по същия начин. Въпреки че повечето жени се плашат от процедурите,
които съпътстват този тип оплождане,
Хаджийска не изпитва никакъв страх
за здравето си и вече се е уговорила с лекаря, който й помогна първия
път да стане майка, че през есента
отново ще посети неговата клиника.

„При мен ин витрото беше по „естествен път“, точно с това име
се нарича. Аз не съм стимулирана
с инжекции и хормони преди това,
единственото различно беше, че оплождането се случи извън тялото ми.
Така че, няма никакъв риск за мен
при втора процедура. И, ако се случи
така хубаво, както с Тоди - от първия път, ще е просто чудесно“ - казва
Нели. За водещата е мечта да има
още едно дете и издава, че ако била
започнала опитите си по-рано, сигурно нямало да се поколебае да има и
Story
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С второ
ин витро
през есента

Големите имена
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„Нямаше граници, ние
се отдавахме на това
да живеем живота,
да го създаваме“

ДЖАРЕТ ЛЕТО

Още
по-близо
до ръба

ДЖАРЕД ЛЕТО живял в

хипи комуна, но творците,
които срещнал там,
му помогнали да развие
таланта си едновременно в
няколко неща

Ч

аровник – биха казали
дамите, на които галантно целува ръка; сърцеразбивач – може би за
онези, които не са успели да укротят твореца в
него; талантлив – биха
крещели музикалните му фенове, а
със завистлива нотка в гласа това
биха прошепвали и в актьорската
гилдия. Джаред Лето има много лица
и всяко от тях е истинско, различно
и всепоглъщащо като сините му очи
(не че и да не бяха сини, пак не бихме искали да ни попее на ушенце).
Маските оставя за снимачната площадка, а последното му превъплъщение като транссексуален, болен от
СПИН в „Клубът на купувачите от
Далас“ показва колко умело борави
и с тях. Неузнаваемо слаб, обръснат
по цялото тяло и със статуетка Оскар
като признание, въпреки че дори не
е изгледал филма във финалния му
вид. И не само не се появи на бляскавата церемония под ръка с някой
топмодел, а с майка си Констанс.
След това носеше приза си сякаш е
играчка за големи.

Не, това не е ексцентричност.
Всичките си статуетки – музикални или филмови, Джаред подрежда в
кухнята си, защото не знае какво да
прави с тях. Наградите не са признанието, от което се нуждае, и към което се стреми. Просто твори, радва хората и това му се отдава. А и когато
си нямал нищо, оценяваш всяко стъпало, по което се изкачваш, защото
познаваш нищетата, липсата, дъното.
Странна птица е Джаред Лето. Учил
е визуални изкуства и не обича да
говори за баща си. Обича Деймиън
Хърст и не помни как е станал актьор. Обича много неща, а за другите
просто не говори.
Лето бил малко момче, което играело свободно в хипи комуна. Въздухът бил пропит с марихуана и
изкуство. „Нямаше граници, ние се
отдавахме на това да живеем живота,
да го създаваме“, спомня си той как
израснал под звуците на Pink Floyd
29
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ
ГРИМ ЗА ЛЯТОТО

Как да
комбинирате
пола панталон

&

НОВ
СТАНДАРТ В
ДЪЛГОТРАЙНАТА
КОЗМЕТИКА

Мода на

МУЗИКАЛНА ВЪЛНА
ОТРОВЕНИ С
ПСИХОЛОГИЯ

Мъжката изневяра
е оправдана

Посоки

Викингски
архипелаг
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В далечния север
на Норвегия

ЛОФОТЕНСКИТЕ
ОСТРОВИ

напомнят мистичния
свят на Жул Верн

К

огато древните викинги
владеели неприветливите
земи на Севера, открили
архипелага в Норвежко
море. И го приели като
своя арктически рай. На
1500 км от Осло за изненада на географията, голямата зима на практика
липсва. Температурите и по Коледа
не падат повече от -2 градуса, през
лятото остават до 15. Птиците и животните са толкова много, а някои
от тях и достатъчно странни, така
че попаднали за първи път тук, неминуемо си спомняте романите на
Жул Верн и онези светове, скрити в
недрата на земята, където природата
е запазила живо своето минало. На
Лофотенските острови пък сякаш е
разположила своя резерват. Причината за топлия климат, разбира с,е е
мощният Гълфстрийм – научна обосновка, която не прави първата среща
с Лофотените по-малко изненадваща
и очарователна.

Една от тайните на островите е
странната им природна благословия. Гигантска стена от планини и
скали, които се издигат до 1200 метра
височина, защитават вътрешната част
на архипелага и осигуряват уют за
растения и животни. Зад каменната
стена пък е пълен хаос, сякаш боговете са си играли като деца, хвърляйки скали и парчета земя из морето.
Така се е получил странен лабиринт
с тесни проливи и върхове, които
се протягат на 1227 кв.м - не толкова голяма територия, в която обаче
диша цял свят, който започва с рибарското пристанище на което и да е
от малките островчета, разхвърляни
навсякъде. По това време на годината тук на практика няма нощ, само
цветовете на небето се сменят – от
болезнено синьо през деня към оранжево и розово привечер. Отвсякъде
57
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ПРИНЦ ХАРИ
се заглеждаше с
любопитство в
дамите и най-вече в
техните откачени
шапки

къде бяха звездите

По ноти
на морето
Новото изкушение на
„Марина Диневи“
стр. 63

Детски бал
Малки красавици под
купола на цирка
стр. 64

Английска
изисканост
Евгени Минчев с
втори рожден ден в
Кралството
стр. 65

Ало, ало
„Мери Бойс Бенд“
представиха нов
видеоклип
стр. 66

Шапките на
аристократите
Целият кралски двор се изсипа на моравите на
ROYAL ASCOT край Лондон, където летните
празненства и конни надбягвания продължават
три дни, а дамите са на особена почит
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