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Крие раните от
любовта си с Деян
Радина Кърджилова изживява една от най-

драматичните си любови – страстен секс, изпепеляващи
чувства, но като жертва на домашно насилие
Story
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Звезди

Волна птичка
С
Пламеновци преследват Сани от X-factor,
тя предпочита да е сама
ани от X-factor запълва
лятото с две нови парчета, две стари гаджета, а
през есента ще си направи още една татуировка.
Това сподели певицата,
когато я открихме в Пловдив, където
беше отишла при майка си за кратка
почивка.

И макар раздялата между нея и
Пламен от Voice of Boys да е факт,
усмихнатата певица предпочита да
остави настрана драмите и депресията и да се отдаде на записването на
нови парчета. Две песни и клипове
към тях с нейния глас и визия ни очакват съвсем скоро. Едното се казва
„В този клуб“ и е с участието на нашумелия рапър Бобо, а другото носи
гръмкото заглавие I’m a Model. И
докато в музикален план Алекс има
какво ново да покаже, същото не
Story
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може да се каже за личния й живот.
„Вече не знам на какво да вярвам.
Все се надявам, че ще срещна истинския мъж, но не се случва.“

И Пламен се оказа недорасъл, за
съжаление. „А и вече не съм сигурна какво точно включва понятието
„истински“ – сподели самотната в
момента Александра. Всъщност самотна едва ли е най-правилното определение, защото за нея буквално са
се залепили двама мъже от миналото, и то с името Пламен – единият
от Пловдив, другият от София. Явно
апетитната брюнетка привлича мъжете с това име, но точно сега тя предпочита да ги държи настрана. „Единият от тях е мое старо гадже, но не
искам никой да ме разсейва, докато
не завърша започнатото по проектите. После ще му мисля“ - зарича се
Сани.

Звезди
Дженифър
Хъдсън най-сетне чу

Мама Даръл
се гордееше
с успехите на
Дженифър

присъдата над зет си,
убил майка й, брат й и
малкия й племеник

П

реди дни завърши един
от най-тежките процеси, в които е замесена
световна звезда. Зетят
на певицата и актрисата Дженифър Хъдсън – Уилям Балфур, който през 2008
г. уби майка й, брат й и малкия й
племенник, беше признат за виновен и осъден на доживотен затвор от
чикагския съд. По време на процеса
Дженифър, напълно срината емоционално, трябваше да бъде основен свидетел срещу бившия мъж на сестра
си Джулия и да помогне той да си
получи заслуженото за престъплението, достойно за сценарий на филм на
ужасите. „Казах й го няколко пъти не трябваше да се омъжва за него.
Никой от семейството не харесваше

Уилям Балфур получи
доживотна
присъда за
зверското
си престъпление

Четири години

чака възмездие
Story
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Elie Saab Пролет/Лято 2012
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Ритуали за

тонус и релакс
Отделяйте достатъчно време на кожата
си. Понякога са нужни десет минути, за да
върнете свежестта и здравината й

Story
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Сутрешни глезотии
За някои често задължителните ритуали за красота са досадно занимание. Други пък могат с
часове да разгадават от какво се нуждае кожата
им. Независимо от коя група хора сте, отделяйте макар и малко време за кратка тонизираща
програма сутрин. Започнете с освежаващ хладен душ с ароматен продукт за тяло, който ще
задържи прохладата върху кожата ви поне още
час-два след като излезете навън. Обърнете внимание и на лицето, като за него използвайте специален измиващ гел, който ще свие порите и ще
го подготви за хидратиращия дневен крем, както и за лекия грим, без който не излизате. Така
денят ви със сигурност ще бъде по-приятен, особено ако в летните жеги ви се налага да работите повече за сметка на безгрижната ваканция.

Преди полунощ
Сутрин може и да пропускате някои ритуали за
красота, но вечер е времето, когато може да
си позволите една дълга релаксираща програма.
Поне веднъж седмично, особено ако ежедневието ви е динамично и напрегнато. Откъде да започнете? Най-важното нещо е почистването,
защото през деня кожата на лицето е изложена
на всякакви влияния. Вредните вещества във въздуха замърсяват кожата ни, а смесени с потта и
отделянията на мастните жлези допълнително
запушват порите. Ако нанесете крем върху лицето си, той нито ще се абсорбира добре, нито полезните вещества в него ще окажат своето въздействие. Затова отделете поне 5 минути, за
да отстраните всички следи от грима и замърсяванията. Може да използвате тоалетно мляко,
ако кожата ви е суха, мицеларен разтвор, ако е
чувствителна, и измиващ гел, ако е мазна. Едва
тогава може да прибегнете до любимия ви нощен крем. Препоръчително е един или два пъти в
седмицата за по-дълбоко почистване на кожата
употребата на маски или ексфолиант.
Нощният крем NIVEA
Visage Pure & Natural е
уникална комбинацията
между органично арганово масло и алое вера,
като не съдържа силикон,
парабени, оцветители
или минерални масла. Натуралните му съставки
подхранват кожата и се
грижат за нейната мекота и блясък.

Гъба за баня
Sephora

SECRET DE NUIT на
Phyto е флуиден
серум, който регенерира, защитава и
хидратира косата
в дълбочина през
нощта, когато косата не е изложена
на влиянието на
агресивни външни
фактори. Температурата на кожата
леко се покачва,
което стимулира
абсорбирането
на активните
съставки. На сутринта ефектът е
забележим - косата
е блестяща, мека и
подхранена.

Душ-гел на
Velnea от
дрогерии Lilly с
галещ сетивата
аромат на
касис и помело.

Подхранващ нектар
за тяло за сатенено гладка кожа на
Darphin, който
съчетава 4 безценни масла. Има лека,
бързо абсорбираща
се формула, която
обгръща тялото с
нежен аромат на
ванилия и жасмин.
Масажирайте върху
суха кожа сутрин и
вечер или прибавете една капачка
във ваната за
истинско SPA изживяване. (72 лв.)
Освежаващ тоник
за лице Advanced
Marine Biology Tonic
на La Prairie.
(162 лв.)
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Големите имена

Циганска
Учителката по музика на Шакира я изгонила
от хора, защото „блеела като коза“
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душа
57

Story

Lifestyle
стилът
на звездите

Бялото властва в
дома на политика
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Парижки шик и

английски
разкош
Бившият държавен секретар
за Северна Ирландия – Шон
Удуърд, пести от кисело мляко
и пица, но оценява дома си за
18,5 милиона долара
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Култура

Бокс
офис

1. Л
 ЕДЕНА 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. НЕВЕ
 РОЯТНИЯТ СПАЙДЪРМЕН – Всичко в живота на Питър се променя, когато той случайно
открива мистериозно куфарче, което е принадлежало на неговия баща. Твърдо решен да разкрие
тайните на семейството си, младия мъж се
впуска в търсене на повече информация от всеки,
който е познавал родителите му.

Кино

Черният рицар: Възраждане
Изминали са осем години след нощното бягство на Батман, което за
един миг го превръща от герой в издирван престъпник

3. 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 в
Далас (Матю Макконъхи).
4. 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.
5. М
 АДАГАСКАР – След като успяват да избягат
в Африка при последното си приключение, Алекс и
верните му четириноги приятели Марти, Глория
и Мелман копнеят да се завърнат у дома. Те са
готови на всичко, за да се доберат до зоологическата градина в Сентрал Парк.
6. Д
 ИКТАТОРЪТ – Сюжетът на комедийния филм
разказва за властен и изключително самоуверен
диктатор, който заминава за среща на ООН 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.
7. О
 ЧАКВАЙ НЕОЧАКВАНОТО – Комедия за пет
двойки, чийто светски живот се преобръща
с главата надолу от предизвикателствата на
предстоящото родителство.
8. 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.
9. 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.
10. Р ОК ЗАВИНАГИ – Въображаемият музикален клуб
„Дъ Бърбън Рум“ е туптящото сърце на мюзикъла
„Рок завинаги” на режисьора Адам Шанкман („Лак
за коса”), чието действие се развива по през 80те години – най-богатият творчески период от
историята на рок‘ен‘рола.

Story метър
Шедьовър
Изключителен
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Добър
Посредствен
Слаб

Книги
Лин Хайтауър

Третият ангел

ръчва
препо

И следващата сряда (8 август) ще ви изненадаме с нов криминален роман от поредицата ни
„Кралиците на трилъра” – „Рекет” на Лин Хайтауър. Историята започва, когато главната
героиня – детектив Сонора Блеър, прекрачва
прага на една типична къща от предградията
и се озовава пред кошмарна гледка: цяло едно
семейство е станало жертва на дивата ярост на жесток убиец. Сонора успява да открие
майката, свита под леглото, умираща, и едва
чува последните й думи: „Ангелът дойде”.
48 часа по-късно колегите на Сонора вкарват в
затвора двама заподозрени – всички са убедени, че нечовешкото престъпление е разкрито.
Всички, освен Сонора – тя е сигурна, че в онази къща е имало и трети човек.
Търсете следващата сряда само с новия брой на сп. „Стори”
на обща цена 4,99 лв.

Посоки

Туристи
Story
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Къде се предлага високоадреналинна ваканция
в компанията на акули, тигри-човекоядци,
крокодили и отровни змии

Хипопотамът
изглежда мил, но
всъщност е много
опасно животно.
Местните в
Замбия отлично
знаят този факт

за закуска
71

Story

Party
къде бяха
звездите

Церемонията съвпадна с
рождения ден на Селена
Гомес, която си тръгна, освен
с много поздравления, и с две
отличия – за най-добра група,
заедно с бандата си The
Scene, и за най-добър сингъл
на група за Hit the Lights

Звездите
на лятото
Любимците от сериалите и най-актуалните
музикални изпълнители се забавляваха заедно на
традиционните награди Teen Choice Awards

Това е откъс от списанието

