Брой 30 25 - 31 юли 2012

ангел
Караньотов

Владимир
Арабаджиев

андреа
се жени
за кубрат
на плажа
кога?

Яна
Стайкова

рапърът
криско

тънел в
мръсотия
заради
гадже
Лана
Дел Рей

Цена: 1,99 лв.

до 18 г.
била
алкохолик

е
т
и
т
а
г
о
б
а
Децата н

без закон
и ред

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

www.biblio.bg

Звезди

№30 • 25 юли 2012

6 Мигове
8 StarsStory
12 Богатите наследници

Ангел
Караньотов

по ръба на закона

20 Андреа

Отлага сватбата

без книжка за месец

24 Елтън Джон

12

Страхува се от СПИН

26 Диляна Попова

Пак сама, утешават я приятелки

28 Лана Дел Рей

Има ли връзка с Аксел Роуз?

30 Бианка

Дава секс съвети

32 Силвестър Сталоун

Нападат го за смъртта на сина му

34 Криско

Отскоро без гадже

36 Ейми Уайнхаус

Продават къщата й

38 Ина Герджикова

Звездно женско приятелство

Мода
42
44
45
46
47

Свежест в синьо и жълто
Морски бижута
В нежно розово като Ашли Коул
Плажна фиеста
Модни новини

Красота
48 Грим за шоколадов тен
52 Топ 10 в златно

Големите имена
54 Пенелопе Крус
Изкусителната испанка
от Холивуд

Криско

Потайностите
на екзотичния
Бохол
68

имал две
сериозни
връзки досега

34

Дом
60 Джош Хътчерсън
Живее в гората

Култура
66 Кино, книги, музика

Посоки
68 Бохол

Легенди за Шоколадовите хълмове

Хороскоп

Вдъхновени
от морето
42

74 Звездите за Хилъри Суонк

Посетете страницата ни във

списание „Story“

Парти
77 Фестивален купон на Comic Con
80 Кейти Пери показа своя филм
Списанието може да закупите и
в електронен вариант от

helikon.bg

и

biblio.bg

5

Story

Stars
историите
на звездите

Лошо
наследство
Story

12

За мнозина е загадка, как децата
на някои от известните хора
у нас най-неочаквано залитат
по лошия път или изпадат в
ситуации, с които срамят името
на родителите си. На теория те
не би трябвало да имат проблеми
в живота. Но дали наистина да
си богат с пари и контакти е
достатъчно, за да бъдеш родител
на добри деца?

Ангел се
извини за
хлапашката
си постъпка,
с която искал
да впечатли
девойка

Аня Пенчева и Ивайло
Караньотов обясниха
поведението на сина си с
факта, че той бил като
войник и нямал детство

Ангел
Караньотов
син на Аня Пенчева
и Ивайло Караньотов
Досие: Ангел е една от
младите ни надежди и
неколкократен шампион
по мотоциклетизъм. През
юни тази година той и
негов приятел нахлуха с
моторите си в столичен мол,
ефектно се „разходиха” по
коридорите и ескалаторите и
всяха паника у клиентите и
продавачите в магазините.

И

звестната актриса и съпругът й – Ивайло Караньотов,
винаги са се гордеели с постиженията на сина им в спорта.18годишният младеж е два пъти
европейски шампион и четвърти на
световно по мотоциклетизъм. Аня
не крие, че оставя баща му да си говори с него повече, като мъж с мъж,
когато има някакъв проблем – така
се случило и след инцидента в мола.
Когато се разбра, че единият от
първоначално неиндентифицираните смелчаци е Ангел Караньотов,
пред камерите и микрофоните за-

поне два екипа, а цената само
на един е 8 000 лева. Обикновено маслата и горивата са за
сметка на спонсорите. През
2009 г. спонсор на Ангел става
ИНСА - компании за производство, преработка и търговия
с петролни продукти, както
и известен медицински център. Сумата по контракта не
е известна. Но от изявления
18-годишният младеж
на Ивайло Караньотов преди
е два пъти европейски
време става ясно, че са необхошампион и четвърти
дими още средства и спонсори,
на световно по
за да се развива кариерата на
мотоциклетизъм
Ангел. Дори само за ремонт
на мотора в специализирани
стана не Аня, а Ивайло. След
сервизи понякога се налага за малка
като призна, че постъпката на част да се дадат между 4 и 5 хиляди
сина му е младежка и заслужава
евро. Когато пък стартовете са
упрек, той започна да го оправдава: извън Европа, трябва да се платят
„Аз се мъча да намеря вината в себе и разходите по пътуването и пресси. Той от 8 години е един войник,
тоят.
той няма детство. Този спорт
Макар че на Ангел му беше повразвива търсенето на адреналин.
дигнато обвинение за хулиганство,
В неподходящ момент го направи,
остана без книжка за 1 месец и аванпо редица причини.” Проверка на
тюрата му струваше солена глоба,
Story установи, че инвестицията на у хората остана негодуванието, че
Ивайло Караньотов в кариерата на
децата на известните си позволясина му възлиза на стотици хиляди.
ват прекалено много. Освен това се
Годишно са необходими между 60 и
разбра, че най-добрият ни мотосъс70 комплекта гуми. Един комплект
тезател няма книжка за мотор - не
струва около 400 евро или средно
му трябвала, защото карал само на
годишно само за гуми са необходими писта. Родната и международната
около 24 000 евро. Екипировката
федерация по всяка вероятност ще
също е много скъпа. Необходими са
му наложат само парична санкция.
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Не освобождавам
мястото си нито

на сцената, нито
до Кубрат

Андреа иска голяма плажна сватба в

бяло, но е толкова обсебена от кариерата
си, че я отлага за пореден път
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Звезди

Сн.: Guliver Photos

Смъртта на Сейдж
е истински шок за
Силвестър Сталоун,
макар че близките
му го обвиняват,
че той също е
допринесъл за това,
защото не е обръщал
достатъчно внимание
на семейството си

Моля ви, спрете!
Силвестър
Сталоун умолява

да се прекратят
спекулациите около
смъртта на сина му, за
да преживее мъката си
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Ш

естдесет и шест годишният актьор
призна, че е опустошен от загубата на
тридесет и шест годишния Сейдж Сталоун и моли най-искрено медиите да
прекратят да спекулират и да излъчват съмнителни репортажи.

„Няма по-силна болка от тази, която родителите изпитват, когато загубят дете – споделя актьорът. - Затова
ви моля, почитайте паметта на талантливия ми син и се отнесете със
състрадание към любящата му майка
Саша. Това е ужасна загуба, с която ние ще живеем до края на дните
си. Сейдж беше първото ни дете и
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Fashion &
Beauty

в ЗЛАТНО

Ефектен

летен
макиаж

Sonia Rykiel Пролет/Лято 2012

жега
в града
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Големите имена

„Можех да казвам две неща
на английски. Едното беше:
„Как си“, а другото: Искам да
работя с Джони Деп“

пенелопе крус

Пенелопе Крус съблазнява всички, с които

работи – едни като жена, други като актриса. Тя
е черната перла на киноиндустрията

Story
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Родена

да е муза
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Lifestyle
стилът
на звездите

В този дом
гостните са повече
от спалните и
баните, взети заедно

Story
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В къщата
на чудесата
Джош Хътчерсън се настани

в къща, подобна на приказната
постройка от „Алиса в страната
на чудесата“, и брои за това свое
удоволствие три милиона долара
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Култура

Бокс
офис

1. ЛЕ
 ДЕНА ЕПОХА 4: Континентален дрейф –
Този път любимите герои
са застигнати от невиждано бедствие, което
разцепва континента
на две, и Мани, Диего и
Сид са принудени да се впуснат във вълнуващо
пътешествие, за да се върнат при останалата
част от стадото.

2. П
 РОФЕСИЯ: СТРИПТИЙЗЬОР – Майк (Чанинг
Тейтъм) е горещата звезда на стриптийз шоуто
в нощен клуб „Екскуизит“. Колкото повече го
обичат жените, толкова повече харчат те, и
толкова по-щастлив е собственикът на клуба
Далас (Матю Макконъхи).

Кино

Ледена епоха 4:
Континентален дрейф
За пореден път непрестанното преследване на проклетия жълъд,
който праисторическата катерица Скрат се опитва да грабне още от
зората на времето, предизвиква световни промени

3. СНЕ
 ЖАНКА И ЛОВЕЦЪТ – Кристен Стюарт
играе единствената жена в кралството, по-красива от злата кралица (Чарлийз Терон), която си е
наумила да я унищожи.
4. П
 РОМЕТЕЙ – Разтърсваща митологична история, в която екип от изследователи разкрива
ключа за произхода на човека на Земята. Това е
едно вълнуващо пътешествие към най-мрачните
места във вселената.
5. М
 АДАГАСКАР 3 – Пътят на нашите герои минава през Европа, където те намират идеалното
прикритие: пътуващ цирк, в който заедно с възхитителни нови герои те пресъздават истинския
стил на Мадагаскар.
6. УЛИЧНИ ТАНЦИ 2 – В продължението на
световния хит „Улични танци” от 2010 г., звезди
от цяла Европа демонстрират красотата и
заряда на латино и хип хоп танците.
7. Д
 ИКТАТОРЪТ – Сюжетът на комедийния филм
разказва за властен и изключително самоуверен
диктатор, който заминава за среща на „Организацията на обединените нации” в Ню Йорк, само
за да открие, че хората от правителството му
са го заменили с обикновен козар, който е негов
абсолютен двойник, но който не знае нищо за
устройството на света.
8. О
 ЧАКВАЙ НЕОЧАКВАНОТО – Комедия за пет
двойки, чийто светски живот се преобръща
с главата надолу от предизвикателствата на
предстоящото родителство.
9. М
 ЪЖЕ В ЧЕРНО 3 – През последните 15 години
работа в тайната агенция за борба с извънземни Джей е видял доста необясними неща, но
вероятно нищо не остава по-загадъчно от вечно
намусения му и затворен партньор.
10. 2 ДНИ В НЮ ЙОРК – Френската фотографка
Марион и журналистът и радиоводещ Мингъс
живеят в уютен апартамент в Ню Йорк заедно с
двете си деца от предишните им връзки и общата им котка. Когато щурият баща на Марион и
нейната похотлива сестра заедно с ексцентричния
си приятел без предупреждение се натрисат
в дома им, тази презокеанска визита поставя
началото на два незабравими дни, изпълнени с хаос
и много абсурдни ситуации.
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Книги
Кати Райкс

Спасителката

ръчва
препо

През целия месец август, всяка сряда, с всеки
нов наш брой, ще можете да взимате и по
един нов криминален роман от поредицата
ни „Кралиците на трилъра”! Първият, който
сме избрали за вас, е „Отдавна мъртви” на
Кати Райкс – авторката, по чийто произведения е заснет култовият сериал „Кости”.
Когато съдебният антрополог Темперанс
Бренън попада на останките от женски
труп, тя открива прилики с друг случай отпреди година. Темп започва свой поход в търсене на истината. Но за да убеди скептичния
детектив Клодел, че по улиците на Монреал
броди сериен убиец, трябва да призове всички свои умения и цялата си смелост.
Следващата жертва може да се окаже най-добрата й приятелка Габи, дъщеря й
Кейти или дори самата Темп.
Търсете следващата сряда (1 август) с новия брой на сп. Story на обща цена 4,99 лв.

Посоки

1776

шоколадови
хълма
Земните образувания, които през
сухия сезон придобиват приятен
шоколадов загар, са една от найголемите туристически атракции
на филипинския остров Бохол.
Красивите хълмове са се наредили
като бонбони-скалички
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Party

Робърт Патинсън и
Кристен Стюърт заедно
с малката Макензи Фоу,
която играе тяхната
дъщеря във филмовата
сага „Здрач“

къде бяха
звездите
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тийнидолите
Ежегодният фестивал Comic Con 2012 отново събра на
едно място хиляди фенове на фантастиката, които успяха да
се видят с някои от любимите си герои
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