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Stars
историите
на звездите

Вторият живот
е за двама
Благой Иванов-Багата започна

новия си живот далеч от камерите, споделя
дните и нощите си между спортната
залата и любимата си жена и прави планове
за семейство и нови подвизи на ринга

„Баща ми ме научи
да разчитам само на
себе си и никога да не
се предавам“

БЛАГОЙ ИВАНОВ

Пловдивчанката
Любина измести
известните си
конкурентки от
сърцето на Багата

Звезди

Винаги
готов
за бой
Мел Гибсън отново

налетя на папараци,
решил, че отвличат
дъщеря му

С

лед серията грандиозни
скандали около развода с
втората си съпруга, обвиненията в насилие, а след
това и в расизъм, Мел Гибсън изчезна от кръгозора както на любознателната публика,
така и на продуцентите. Почерненият
имидж на дългогодишния любимец
на публиката бързо отся огромна
част от верните другари и партньори. „Холивуд не прощава“, обясни
Мел болезнено простата истина в
индустрията на шоубизнеса и сякаш
се примири със съдбата си на раннозалязваща звезда.

Той обаче пропусна, че папараците
му останаха верни и когато другите
го забравиха. Близо година след като
скандалите поутихнаха, Мел вече спокойно се разхождаше с малката си
дъщеричка – Лусия, която тази есен
ще навърши 3 годинки. Гибсън, който
не иска да вижда и чува майка й Оксана Григориева, не пропуска и миг
от определеното му от съда време да
бъде с малката, макар и под надзора

Мел скочи на бой,
след като обърка
папараците с
похитители
Натрапникът с
камера едва успя
да се спаси от
саморазправа

Звезди

Щастливо

разделени
Любо Ганев бил

разделен с приятелката си
Мирослава от цяла година,
но двамата ходили заедно
на ваканция в Бали

М

оже би защото Любо
Ганев и Мирослава
продължават да се срещат много често, чак
година след раздялата им стана ясно, че
вече не са гаджета, а само приятели.
Двамата категорично отричат слуха,
че разривът помежду им е бил драматичен, след като пловдивчанката
хванала за пореден път половинката
си в търсене на нови сексуални контакти в интернет, заради което се изнесла скоропостижно от общия им
дом. Бившият волейболист и крехката
блондинка обясняват в хор, че помежду им не е имало каквито и да е
сцени и недоразумения и поддържат
версията, че са се разделили „по взаимно съгласие“. Така, докато светските хроникьори предричаха сватба след
шестгодишната им връзка, двамата
тихомълком поеха всеки по собствен
път. Но това не им попречило да отидат заедно на екзотична почивка.  

Нито Мира, нито Любо успяха да
обяснят причината за раздялата си. Когато в дълга връзка
като тяхната цари разбирателство, логично е да се стигне
до брак. Или пък, лудо влюбване в трети човек предизвиква бърза разлъка. Разбира
се, съществува и мъдрият вариант двамата да осъзнаят, че
трябва да поемат по различни
пътища, тъй като връзката им
се е изчерпала, помежду им
Story
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Визия

Marc by Marc Jacobs Есен/Зима 2012

Зубър

това звучи модно

Yves Saint Laurent

Gucci

Beauty

С ЪВЕТате ярко

и з п ол з в
р е ди
Когато мно червило, пите
ъ
тн
или по - т
айте ус зък до
т
р
е
ч
о
и
, бл
то в а
в н ю ан с
у кт,
с молив основния прод ения
този на лу чите с ъвършст
за да по ур, без опасно и
ко н т з м а з в а н е и л
от ра ичане.
разт
Story

50

Гримът тази есен
Изкусителен поглед, съблазнителни устни – сезонът несъмнено ще бъде
горещ на емоции. Насладете му се без задръжки.

Когато и устните говорят
Дълбокото и вкусно червено продължава да бъде желано от дизайнерите. Видяхме го на ревюто на
Zac Posen, Rick Owens и Nina Ricci,
което веднага ни предизвика да се
разровим из козметичната чанта.
Безспорно всяка дама иска да притежава ярко червило, дори и да посяга
към него твърде рядко. Е, сега е моментът да го извадите от дъното
и да го носите дори и в ежедневието си. Далеч повече обаче приковават вниманието боровинковите и
почти кафяви устни на Gucci, Etro и
Yves Saint Laurent, които лесно ще ви
превърнат в мистериозна фатална
жена. И то само с няколко движения
на червилото – аксесоарът, към който сме готови да се пристрастим
през следващите месеци. Добрата

новина е, че тъмните тонове стоят изключително елегантно както
на бледа кожа, така и на по-тъмна.
Козметичните брандове обаче предпочитат да осигурят повече избор
и напомнят да харесаме онзи цвят
за устните, който ще подхожда на
тена на лицето. Разбира се, ефектът „голи” устни също е актуален,
особено тогава, когато искаме да
сложим силен грим върху очите си.
Dior дори обогати колекцията си
Nude, за да предложи на дамите не
толкова наситен и плътен цвят,
колкото блестящ финиш с ефект на
руж. M.A.C също ви предизвиква да
бъдете по-смели в решенията си с
колекцията си Styleseeker, вдъхновена
от колоритните номади, за които
границите винаги са тема табу.

Rouge
Coco на
Chanel

Rouge Dior Nude
Sephora Rouge

Givenchy

Styleseeker
на M.A.C
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Големите имена

Момичето на
мама
Каролина Ерера и Каролина Адриана

живеят на различни континенти и това, че са шеф
и подчинен никога не е пречило на силната им връзка
като майка и дъщеря
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Lifestyle
стилът
на звездите
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Малък испански

замък в Малибу
В къщата на Брад
Гарет в Южна
Калифорния може
да се почувствате
като благородник от
Иберийския полуостров

В основната
всекидневна
властва царствен
разкош
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Посоки

Story

На гости
на Барак Оба
70

ма

Кения е място, където на

всяка крачка ви дебнат много
интересни и запомнящи се
преживявания, но при престоя
си там задължително трябва да
направите 7 вълнуващи неща
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Party
къде бяха
звездите

Певицата
показа горещи
танци заедно
с момичетата
от трупата
„Макоза Ностра“

Модел на греха
Звездата от X Factor – Sanny Alexa и хипхоп формацията Touch Down направиха бляскава
промоция на новия си съвместен проект
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