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Не са се разделяли

16 Майк Тайсън

Готов да танцува балет

18 Кати

Очаква голямата любов

20 Блейк Лайвли

Няма търпение да стане майка
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Лъжат ли звездите?
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Звездно шоу на MTV награди
Екшън премиера
Холивуд щурмува Торонто
Шумен старт на X Factor USA

Макси
аксесоари
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Посетете страницата ни във

списание „Story“

Списанието може
да закупите
и в електронен вариант от

helikon.bg,
biblio.bg и repbg.com
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Stars
историите
на звездите

Заедно
заради
лудостта
Напук на клюките, умората и различията
помежду си, Димитър Рачков и Мария
Игнатова продължават връзката си
Story
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И двамата не
са от тихите
и кротки хора
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Звезди
Блейк Лайвли

направи най-важната
крачка към постигането
на мечтата си за голямо
семейство – каза „да“
на гаджето си Райън

Рейнолдс

Ч

увствам се спокойна. Никога не съм
била по-щастлива“,
споделя в едно от
последните си интервюта актрисата
от сериала „Клюкарката“. Тя винаги е мечтала да има
голямо семейство и би гледала поне
30 деца, ако има възможност, признава още пред списание Allure. След
като не успя да омае достатъчно
Леонардо ди Каприо, с когото миналата година преживя кратка любовна афера, и опитите да го заведе до
олтара се оказаха неуспешни, Блейк
плени друг, не по-малко известен ак-

Лайвли и
Пен Баджли
продължават да
снимат заедно в
„Клюкарката“

30 деца?

Да, ако е възможно
Story
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Звезди

Бой и мацки
в тъмна нощ

Христо Терзиев

от новия сезон на сериала
„Етажна собственост“
сваля чужди гаджета
по клубовете и разменя
юмруци с охраната

Х

ристо е готиният млад
актьор, който зрителите
ще гледат в третия сезон
на комедийния сериал
„Етажна собственост 3.
Новодомци“. В него съседите се нанасят в луксозен комплекс,
където се сблъскват с лъскавия начин
на живот на тамошните обители. Персонажът на Христо е именно от тях
- бразилският футболист Балериньо.
На малкия екран Балериньо притежава всички особености на родните ни
футболисти – той пуши, пие и се интересува много повече от жени, отколкото да гони топката по терена. Оказва се, че тази роля била най-близка до
същността на актьора, който играе в
Народния театър и сред приятелите си
се слави като много луда глава. В понятието „доста активен нощен живот“
красавецът включва честите екшъни,
които разиграва с приятели по клубовете, а участниците от другата страна са мацки, гаджетата им и яките
момчета от охраната.

Имало период, в който с приятелите му били персони
нон-грата по най-известните
заведения в София. Него не
го пускали в „Червило“, другите - в „Ялта“... Това били
годините, когато Христо следвал в НАТФИЗ, а „специалитетът“ му били бодигардовете
по нощните клубове. „Те ме
дразнят най-много! - пали се
той. - Не преживявам някакви
Story
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„От дълго
време съм
на вълна
свободни
връзки“

Cover

Тревата не
му понася
Криско

преживява истински
голям скандал, готви
ново турне и се радва
на лятна любов

Story
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style

Fashion &
Beauty

Giambattista Valli Есен/Зима 2012

Огнен или
леден грим?
Вие избирате

Топ

10

смели
акценти

Съблазнителни
ухания

за есента

нова

земя

Големите имена

„Нямам
намерение цял
живот да ходя
на пръсти, за
да стигна до
смъртта цяла
и невредима“

Кристина Агилера

Прераждане
Мразена от съучениците си, пренебрегвана от мъжете, но обожавана
от публиката – Кристина Агилера минава през всички
житейски препятствия като вихър, за да стигне там, където се е
устремила – до музикалната сцена
Story
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На колело
по Лоара
Велосипедно приключение сред

замъците на френската провинция

С

лед поредица от френски
воаяжи, трябва да призная, че преди тази година никога не ми е хрумвало, че мога да кацна в
Париж с колело под ръка
вместо с куфар с елегантни дрехи. Но
какво да се прави, живеем в 2012 година и всичките ни стари привички

сякаш са на път да се променят. Преди да тръгна дълго се колебаех дали
да си поръчам сгъваемо колело или
по-практичния спортен велосипед /
средната цена на такъв от висок клас
е около 1 500 лева/. Вторият вариант
помага да ваеш мускули, докато го
носиш напред-назад по влакове, а и
не е толкова труден за сглобяване.
69
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Party
къде бяха
звездите

Музикални
отличници
Церемонията по повод годишните награди
MTV Video Music Awards за пореден път
събра на едно място някои от най-големите
звезди от световната сцена

Кейти Пери пак
се нареди сред
наградените
заради видеото
към песента Wide
Awake и този
път изненада
с умерена и
елегантна визия
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