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Вече оставям
счупеното
настрана
Днес за Луиза Григорова да плаче за
мъже е загуба на време, но това невинаги е било
така. По време на връзката си с Явор Бахаров
актрисата била ревнива, обсебваща и не можела
да си представи живота без човека до нея
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Звезди

Затишие
пред буря
Елена Петрова

се скри от публичното
пространство,
но продължава да
предизвиква инциденти
и да търси любовта

О

ткакто приключи сериала „Стъклен дом“
актрисата намали значително медийните си
изяви, което веднага
предизвика поредица
от слухове. Толкова много, колкото
може да се съдържа и истината в
тях. След като се говореше дълго, че
се е върнала при мъжа си – милионера Аристотелис Фотилас, с когото
сключила сделка и негласно споразумение за отворена връзка, и е изоставила младото си гадже – оператора Светлин, за да отиде в обятията
на юрист, наскоро недоброжелатели
обявиха, че е фалирала. Причина за
слуховете станали непосилните за
плащане месечни вноски по лизинга
на колата й, която тя си купила, след
раздялата с гръцкия бизнесмен, тъй
като той й взел подарения от него
автомобил.

Явно на Елена Петрова никак не й
върви с колите, защото през април
2011 година беше хваната да шофира с 1,2 промила алкохол в кръвта,
което й донесе парична глоба и за
една година я лиши от шофьорската
й книжка. Наскоро пък се разбра, че
актрисата отново е имала неволи на
пътя. Този път претърпяла лека катастрофа, при която обаче се разминала единствено с ожулена броня.
Въпреки всички неща, които се
пишат за нея, хубавата Елена упориStory
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Звезди
Американският пътешественик
Дейвид Хофман разказва
пред Story какво е уникалното, което
е намерил у нас и как смята да го
рекламира на сънародниците си

Обикнах България
и Балканите

Р

оден в Маями, Флорида,
Дейвид е син на унгарец
и италианка, дошли там
от Венецуела и направили
страната на неограничените възможности, свой дом.
Генът на пътешественика изглежда е
бил заложен в него. Още като момче най-много обичал да придружава
баща си не само из Америка, но и
извън нея. Бил едва на 15, когато за
първи път попаднал в Италия на гости на майчините си роднини. „Беше
наистина шокиращо – знаех английски и испански, но те говореха само
италиански, така че се налагаше да
Story
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използвам всякакви жестове и мимики, за да кажа, че съм гладен или
каквото и да е друго“, спомня си със
смях Дейвид, който отдавна говори
свободно езика на майчиния си род.
Може би тогава прихванал бацила на
безкрайното любопитство, което движи живота на истинския пътешественик. „В колежа и по-късно в университета ме наричаха туристът, всички
в Маями ме знаеха и ме търсеха, когато решат да пътуват някъде“, спомня си още Хофман. По онова време
в главата му за първи път се оформила идеята да направи хобито си своя
съдба и свой бизнес.

Какво работи пътешественикът?

Дейвид: Още тогава, в младите ми
години реших, че мога да правя видео материали, които да показват
света на хората и най-вече да откривам уникални места. Когато някой
тръгва за Европа, например, и ме
пита къде да отиде, най-лесно е да се
сетиш за Париж, Лондон, Рим. Това
са много популярни места. Но аз бих
им препоръчал и други, за които не
знаят. Като например България и изобщо Балканския полуостров. Затова
и преди 6 години реших, че това, което ще правя, е да създавам гидове.
Отне ми време да превърна мечтата

Горещо!
И тази година звездите по бански
събраха погледите на известни плажове по
света и показаха как цяла година са полагали
усърдно усилия да изваят телата си

Франческо Тоти
Халфът на „Рома“ прекарва ваканцията си на южното крайбрежие на
Ботуша. Цял ден по плажа неуморимият Франческо измисляше на двете си момчета игри, като например си как се рита футбол силово в
пясъка, а майките по плажа се прехласваха – какъв баща!

Парис Хилтън
Най-новото кученце джобен формат
на Парис – Долар, задърпа яростно със
зъби пареото й на плажа пред къщата й в Малибу, където милионерската
наследница се нанесе за месец купон.
Вместо да се разсърди, тя обаче нацелува кучето и отиде да си купи сладолед.
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изкуството да живееш щастливо

как да се
погрижим за
ноктите си
кошмарът
на диетите
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бляскав
маникюр

мода

по ноти
Аксесоари
преобразяват
визията ни

Пътят на
промените

Beauty

Красивият
маникюр започва
от грижата за
ръцете и ноктите

Погали ме нежно!
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Невероятно

Индиец се вози на
коли с купе цигара,
фотоапарат и дори
патладжан

700 автомобила,
които не можете
да разпознаете
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Посоки

В сърцето на
Стария контин
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Зяпачът е
новият символ
на града

нент
Там, където някога са
короновали европейските
монарси, днес закачливо
намигат символите на
нова Братислава

К

азват, че тук е сърцето
на Стария континент,
поне географски. Още
първата сутрешна разходка ни убеждава, още
от X век, откогато са
първите сведения за града, от двете
страни на Дунав са започнали да се
преплитат корените на днешна Европа. Още докато автомобилът ни  
влиза в града, минаваме през гордостта на социализма – новият град
на Братислава. Панелките са ни познати, макар че тук е забележително
чисто и пълно с раззеленени дървета.
Погледнато отгоре пък, когато самолетът се снишава за кацане, прави
впечатление, че околностите, а и самият град, са очертани като по конец. Земеделските площи изглеждат
строго разграфени в правилни фигури, тук-там насечени от реки и леки
възвишения. Красива е гледката на
Братислава, грациозно изтегнала се
по поречието на великата река, а в
далечината, сякаш на пост се издигат
Карпатите.

Мостът,
от който може
да се види Виена

Австрийци, унгарци, германци –
няма империя, която да не е оставила своя отпечатък тук. Казват, че
първите заселници дошли и харесали
тези места още през каменната епоха. По-късно по земите на днешна
Братислава обикалят келти, римляни
и славяни. Строят крепости, развиват
търговия, садят лозя. Някога германците дават на града названието Прес57
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Кейти Пери, която
озвучава Смърфиета във
филма, спази дрескода
в синьо, но този път
пропусна да боядиса и
косата си в същия цвят

Party
къде бяха
звездите

Живот в синьо
За холивудската премиера на „Смърфовете 2“
традиционният червен килим бе заменен със син
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