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Сексът е
щастливо
отмъщение
Изнасилена и изоставена няколко месеца след
пристигането си в Ню Йорк, МАДОНА се превръща от
амбициозна отличничка в мъжемелачка без чувства
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Звезди

ВСЕКИ МЪЖ Я
ИСКА ЗА ЖЕНА
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Звезди

Разделени или
В разгара на лятото СЛУХОВЕТЕ РАЗДЕЛИХА
няколко известни двойки. Кои от тях наистина
тръгнаха по различни пътища и за кои това се
оказа зла клюка
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Албена Михова
и Тома
Според слуха актрисата и музикантът се разделили през пролетта, а
предположенията за причината заваляха едно след друго. Първата беше,
че Тома, който е с 12 години по-млад
от любимата си, искал дете, а Албена,
която тази година направи 40 и има
16-годишен син, не искала и да чува тепърва да дундурка бебе. Така, колкото
и трудно да било на рокаджията, той
решил да си тръгне и да търси друга
жена, която да го дари с наследник. Някои от светските клюкари стигнаха и
по-далеч с твърденията, че Здравков
много бързо намерил заместничка на
Михова и вече очаквал мечтаното
бебе. Според други, не той взел решението за раздяла, а Албена, защото
5-годишното съжителство й омръзнало и искала повече разнообразие и нова
тръпка. В интернет изчете и снимка
на щурата актриса в бар, гушнала непознат мъж, отново по-млад от нея.
В подкрепа на слуха за раздялата на
известната двойка е и фактът, че в
профила на Албена във facebook от
декември миналата година няма общи
снимки на нея и Тома, а последната в
неговия профил е от рождения ден на
Михова през месец април.
„Няма такова нещо, ние сме заедно.
Всичко е наред“ - заяви пред Story победителят във втория сезон на Music
Idol и допълни, че няма какво толкова
ново да каже, освен че в края на август
ще снима клип към свое парче, но предпочита да разкаже за него, след като
стане факт.
Съвсем в типичния си стил реагира на
въпроса дали с Тома вече не живеят
под един покрив и Албена: „Омръзна
ми всички да ми звънят и да ме питат
едно и също нещо. Не виждам какво
ги интересува хората личният ми живот - аз съм актриса, в момента репетирам и не смятам да коментирам с
кого съм и с кого – не.“

Звезди

Бебето ми
даде „лайк“
След три спонтанни аборта жената на
МАРК ЗУКЪРБЪРГ – Присила, отново
е бременна и двамата със свити сърца
очакват раждането на детето

Д

ори нечие състояние да
се равнява на 26 милиарда долара, лекарите може
да са безсилни да решат
въпрос, който е в ръцете на Господ или кармата, или каквато и да е висша сила, в
която вярват хората. Такъв е животът
на създателя на социалната мрежа
facebook, поне беше до този момент.
Наскоро в много лична изповед той
разказа, че съпругата му Присила
е преживяла три спонтанни аборта.
Сега тя е бременна за четвърти път и
бъдещите родители тръпнат от страх
и надежда дали този път всичко ще
е наред и те най-накрая ще вземат в
ръцете си най-голямото щастие. Все
пак Зукърбърг се осмелява да сподели за четвъртата бременност на жена
си вече в момент, когато, според лекарите, тя е дотолкова напреднала,
че няма риск от нов спонтанен аборт.
Двойката знае и пола на бебето – момиченце. Но едва когато дъщеричката им се роди, двамата ще могат да
отдъхнат спокойно.

„Бoг ми e cвидeтeл, чe изживяx
мнoгo тeжкo cлyчилoтo ce. C мeceци и гoдини ce питax зaщo ни нaкaзвa тaкa. He cтaвa въпpoc пpocтo зa
eднo изгyбeнo бeбe, нитo дopи зa двe,
a зa цeли тpи. Hямa тaкaвa бoлкa,
пpocтo нямa! Ceгa oтнoвo ни cпoxoди щacтиeтo и миcлим дa нaпpaвим
вcичкo, нaиcтинa вcичкo, зa дa ни ce
poди нaй-пocлe бeбчe“ - разказва в
профила във собствената си социална
мрежа световноизвестният компютърен спец, публикувайки снимка с
Story
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Звезди

Продава се
за слава
КРИСТИЯН СТОЙКОВ е готов да

изпълнява и най-провокативните искания на
продуцентите за популярност

В

ъзможно най-провокативният от участниците в
новия сезон на популярното риалити шоу „Big
Brother: 100% натурален“,
още първия ден беше обявен от Големия брат за Биг бос на
Къщата. Нищо чудно – този ход ще
осигури поне в началото възможно
най-голям зрителски интерес към
предаването. Момчето от село Жернов, Никополско, представящото се
за бивш поп фолк певец и настоящ
модел в Холандия, още във визитката си не скри гей ориентацията си
и хвърли бомбата, че е правил секс
с много известни хора, между които
екслюбимия на Азис - Ники Китаеца, и... Валери Божинов. Истина или
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по-скоро лъжа, диктувана му от продуцентите за рейтинг – тепърва ще
става ясно. Китаеца засега предпочете разумно да замълчи, но футболистът на „Партизан“ още на следващия
ден излезе с публично изявление от
адвоката си, в което настоява за „незабавно публично извинение от страна на лицето Кристиян Стойков и
на Нова телевизия, както и за незабавното опровергаване на неверните
и позорящи фактически твърдения,
направени от лицето Стойков и излъчени от Нова телевизия.“ Божинов
допълни в коментар, че още не е решил какъв ще е размерът на обезщетението, което ще поиска, но вероятно ще е минимум 100 000 лв. „Под
достойнството ми е да коментирам

Като Биг бос
на Къщата, той
дразни всички с
привилегиите си

думите на това лице, което никога
през живота си не съм виждал. Мисля, че това, което говори, е абсурдно и продуцентите на предаването
добре знаят това. Вероятно са го направили, за да си качат рейтинга на
мой гръб“ - възмутен заяви Божинов.
Още на следващия ден екипът на
предаването побърза да поднесе чрез
водещия Ники Кънчев извиненията си към Валери и всички негови
близки, почувствали се засегнати от
думите на Кристиян. Но не пропусна
да напомни, че всеки от участниците
изразява своето лично мнение и позиция, а функцията на телевизията е
да представя точно това – без изменение и без да става съдник на тяхната истинност.

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Кармата на
мъдростта
Story
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Майката на МАРИЯ РУСАЛИЕВА є счупила
ръцете в пристъп на лудост, актрисата се разделя с
четирима съпрузи, но обича само един мъж
а 87 години Мария Русалиева напусна този свят, за
да намери покой в онзи,
по-добрия и всеопрощаващ,
който показваше на другите.
Казвала, че мнозина трудно
комуникирали с нея и често се
сърдели, заради лекотата
на характера й. Заради
нумерологията, с която се
занимаваше, я търсиха, за да „погледне“ в бъдещето им. На всички казвала, че всеки има своя карма, която
няма как да заобиколи. Вярвала и в
прераждането, и в това, че във всеки
свой следващ живот човек плаща за
ония грешки, които е направил в миналите си животи.
Четиридесет години от живота на
актрисата преминават на сцената на
Военния театър. Зад гърба си Мария
има четири брака и четири развода. Сменила е пет коли, живяла е
в няколко апартамента. В числа тя
измервала не само миналото и настоящето си, но и често поглеждала в
бъдещето на свои близки. Нумероло-

гията е нейна страст, завладяла я от
детските й години. Когато е на 5 г.,
баща й, поетът Владимир Русалиев,
я завежда при Учителя Дънов, който
препоръчва: „Обърнете внимание на
това дете. То ще има тежък и славен
път.“

Годините минават сред приятели
и хора, които се доверяват на нейния талант да поглежда в бъдещето.
После идва нещо страшно - болестта
на Алцхаймер. Тя не щади точно хората, които най-много работят с ума
си. Последствията са страшни, особено за близките. Прочутият писател
Тери Пратчет дори направи филм за
това, че хора с тази диагноза трябва
да имат право да изберат сами края
си, преди да престанат да разпознават
и най-близките си хора. Той угасна
преди да стигне този стадий.
„Мама вече не ме познаваше. Не
се мъчеше. Не знаеше какъв е светът около нея. Тя - човек, толкова
влюбен в живота! Но тази болест
не прощава и, уви, поразява най-умните. Сякаш е някакво отмъщение

„Забравям лошите неща, изтривам ги
от паметта си“

В „Рицар без
броня“ с Олег
Ковачев
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ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

НОВИТЕ
УХАНИЯ НА
ИЗКУСИТЕЛКАТА

Презареждане
за есента
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ГОРЕЩО
ОРАНЖЕВО

ТОЧНИ
ОЧЕРТАНИЯ
9 СТЪПКИ
ЗА ЩАСТИЕ

Защо не
приемаме
другия

Зона здраве

9 МАЛКИ СТЪПКИ
с голям ефект за здравето
Бързо и без усилия
тонизират, повишават
имунната защита,
правят ни
ПО-ЩАСТЛИВИ И
УВЕРЕНИ

П

одобрете кръвообращението си с 20%, като се
смеете
Смехът от сърце наистина е балсам за сърцето. Учени от Тексаския
университет /САЩ/ установили, че
когато хората се смеят, докато гледат
комедия, увеличават за 24 часа напред проходимостта на кръвоносните
си съдове с 1/5. Ако обаче гледат сериозен документален филм, артериите им се свиват с 18% (предпоставка
за повишаване на кръвното налягане). Когато сте щастливи, организмът ви произвежда хормони, които
оказват благоприятен ефект върху
здравето ви.

Намалете риска от рак в
областта на главата и врата с
400%, като миете зъбите си
Звучи невероятно, но правилното
и редовно миене на зъбите и ползването на конец за зъби не ви осигурява само блестяща усмивка. Ново
изследване на учени от Института за
ракови заболявания в Бъфало, САЩ,
показва, че хората, страдащи от хронична пародонтоза (възпаление на
венците) са четири пъти по-застрашени от развитие на рак в областта на
главата или врата (най-вече карцином на гърлото или в устната кухина). Рискът е също толкова дори при
непушачите, ако са с пародонтоза.
Заболяването се дължи на лоша устна хигиена. Тя позволява да се развиват бактериите, които образуват плаката, разяждаща венците.
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Посоки

Градът на без
и пълната хар
Story
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зумието
рмония

Този, който веднъж е бил
в ТЪЛАМОР и е попил
от неговото настроение,
задължително ще се
върне отново

Т

ъламор е град в централната част на Ирландия.
Разположен е около Гранд
канал и е основан през
1570 г. Всеки, който е посетил това ирландско градче
и е отпил от настроението му, неминуемо иска да се върне отново в него,
за да граби с пълни шепи от безумието, настанило се в сърцето на малкия,
прекрасен Тъламор.
Цялата колоритност на Ирландия се разкрива именно в този град.
Макар и повечето хора да пристигат, само за да разгледат как се произвежда истинско ирландско уиски,
благодарение на което се прославило
и мястото. Говорейки за самия град,
много хора, били в Тъламор, най-вероятно ще възкликнат: „Какво има да
се разказва толкова, село като село!“
И едва ли някой ще спори, защото
в по-голяма си част градът е именно
това – малко селце, станало известно
благодарение на местното уиски.

Мястото е смес от пълна хармония, колоритни магазинчета и къщички, все едно строени за джуджета.
Тук има толкова малко хора, че буквално всеки минаващ ще ви спре с
въпросите: „Как сте? Майка ви как
е? Накъде сте се запътили?“ Обикаляйки местните улици след работния
ден, ви се иска да грабнете на някого
мобилния телефон, за да събудите по
някакъв начин това заспало, тихо и
спокойно място, да го раздрусате и
извадите от абсолютния му покой.
А как живеят местните хора? Една
от тях е жена на име Анна. Срещнете
ли я, гостоприемно ще ви покани в
дома си – една от най-старите къщи
в Тъламор. И истински миниатюрна.
На два етажа и в крайно стеснени
условия са се „натъпкали“ всички
необходими за съществуването на
собственика помещения. „Сега ще ви
изсвиря нещо на флейта и ще науча
и вас“ - ще ви каже Анна, и няма да
ви остане шанс да й откажете. Тя е
толкова мила и в същото време настоятелна, но пък накрая на урока ще
получите като подарък музикален инструмент и комплименти колко добре
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НИНА ДОБРЕВ
се сбогува с
героинята, която
я направи звезда

къде бяха звездите

В червено
Фурор на 9-ото издание
на „Мис лято“
стр. 64

В нощта
на ергените
Ура за
най-желаните господа
стр. 66

Така казаха
младите

Интернет звезди и новоизгряващи
лица от екрана станаха главни
герои на ежегодните награди
TEEN CHOICE AWARDS
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