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Звезди

Откраднат
следобед
Story

4

Stars
историите
на звездите

Искаме
три деца
Петко Димитров
и Яна Акимова в

единствената си откровена
изповед от семейния си дом
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Звезди

Останаха заедно
Люси Дяковска

напусна Берлин и се
установи в България
заради Камелия

Н

апук на прогнозите,
че след края на VIP
Brother 2012 двойката
ще сложи край на връзката си, Люси и Камелия продължават да
се радват на любовта си и дори вече
имат общ дом в София. Мнозина заподозряха половинката на една от
най-успешните българки в чужбина,
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Звезди

Мачът продължава

Стилиян Петров е плакал от страх,

от отчаяние, от щастие, а мъжките му сълзи бележат
гол след гол във вратата на съдбата

М

инутата е 19-а от
бенефисния мач на
Стилиян Петров на
стадиона в Глазгоу. Повече от 60
000 души стават на
крака, за да го аплодират в неговото
мъжко сбогуване с футбола. Сълзите
чертаят пътечка по скулите му и той
инстинктивно ги бърше с юмрук. Но
не ги крие. Вече не. Минали са поч-
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ти две десетилетия, откакто никому
неизвестното момче от Монтана, току
-що пристигнало в София, подгонило
мечтата и футболната топка, усеща за
първи път паренето на сълзите – сълзи от отчаяние, че е сам, изгубен и
без идея какво да прави, когато никой не се интересува от него. Тогава
Стилиян е на 16 години и още не е
срещнал Димитър Пенев – първия от
плеадата мъже, които ще повярват в

него и ще му дадат шанс. От онези
първи сълзи са минали години и...
Още много сълзи, предизвикани от
неговите двубои със съдбата.

Стилиян е 20-годишен, когато
всички му завиждат – шотландският „Селтик“ плаща милиони, за да го
купи. Но младият българин се оказва
скъпа играчка, с която никой не знае
какво да прави, и остава забравен в
дъното на съблекалнята. „Недоволството витаеше, чувствах се виновен.
Това беше абсолютното дъно във
футболната ми кариера. Не можех да
спра сълзите си. Бях в капан. Мразех
живота си в Глазгоу и исках да си
тръгна“, спомня си той онази първа

S T Y LlifeE
изкуството да живееш щастливо

Нови формули за
красива кожа
Лечение
с хума
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Скрити
послания

В бойна
готовност
По-пълноценни
в настоящето

Сексуални
забавления
по мъжки

Beauty
Нов сезон, нови формули в красиви
опаковки, нови глезотии, а
крайният резултат – гладко
лице и блясък в очите

Перфектната
хармония
Както мадмоазел Коко Шанел, така и
модната къща, която създава, винаги
е била близо до дамите. Разбирала е
техните нужди и желания с фантастичен и отличителен дух. Днес традицията продължава и Chanel отново
преоткрива красотата, като представя нов ритуал, свежа интерпретация на културата, философията и
наследството на марката. Но какъв
е смисълът да се борите с признаците на времето, ако кожата ви не се
чувства добре и е прекалено изтощена? Всички проучвания показват, че
жените искат кожата им винаги да
изглежда добре, без да се променя през
годините. Да сияе от свежест, да е
балансирана и искряща. Кожа, която не
е изморена и не се страхува от стареене, която живее живота до краен
предел, без да показва признаци на изтощение. Ето на тези желания отговаря Chanel, създавайки три нови продукта: Le Jour, La Nuit и Le Weekend.
Белият за деня, черният за вечерта и
прозрачният за почивните дни. Те лесно се интегрират в ежедневния ритуал независимо от годините, сезона и
начина на живот. Всеки от тях е базиран на дуо от „замразяващи времето“
активни съставки, някои от които са
само за ценители: жасмин, тамян или
роза. В допълнение на техния невероятен аромат, тези съставки демонстрират голяма ефективност.

Насаме с
кожата
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Серумът за
очи Supremya
на Sisley е
обогатен
с активни
съставки, всяка
от които
се грижи
едновременно за
тъмни кръгове,
подпухналост,
отпускане на
клепачите, „пачи
крак“ и бръчки

Посоки

Градът
звезда
Крепостните стени на старинния
холандски град Наарден привличат
фотографи и туристи от цял свят
Story
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М

оже би първо трябва да погледнете
Наарден от въздуха.
От птичи поглед
най-добре се вижда
уникалната форма на крепостната стена, очертаваща
старата част на града във формата на
шестолъчна звезда, оградена от ровове с вода. Градът звезда от XIV в.
днес е притегателна точка за почитателите на средновековната архитектура. В сърцето му са разположени
няколко катедрали, интересни музеи
и разбира се, бирарии, в които може
добре да си починете. Любителите
на фотографията пък се събират тук
на всеки две години, на фестивала на
снимката, експонати от който красят
целия град на най-необичайни места.
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Графа, който е част
от музикалното
състезание, в
компанията на
музиканта Георги Янев

Party
къде бяха
звездите

Песен с кауза

С изпълнения на живо някои от най-актуалните
български изпълнители представиха парчетата си
за конкурса „Зелената песен на България“
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