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Stars
историите
на звездите

V

Война на с
или лична
Кой ще излезе сух от скандала, забъркан като по учебник от Николай
Мартинов и Бони в Къщата на VIP Brother? Той е роден с умението
да оцелява, тя – с това да влиза в роля, дори и най-безумната
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световете
а вендета
11
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Евъргрийн
незабравимите
истории на
звездите

Любовницата
на живота
катя
паскалева

Заради алкохолен делириум Катя Паскалева губи
голямата си любов – художника Георги Божилов-Слона
Story
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Големите имена

Story
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„Имам нужда
от приятел,
който да ме
връща към
мен самия“

Лео ди Каприо

Самотникът

с късмет
Леонардо ди Каприо се е

превръщал в мания за почитателите,
потъвал е в най-мръсните дупки на славата
и отново се е изстрелвал във висините, но
винаги се е чувствал несигурен и самотен
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Beauty

Романтична
разходка в

Париж

Под светлините на един от най-романтичните градове проблясва
малка кутия – дали в нея се крие изящен пръстен или новият
аромат на Nina Ricci - Mademoiselle Ricci?
Story
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Партньорство

Л

юбовта ни прави много по-често доволни или
страдащи отколкото успеха или провала в професионалната сфера. Това не
е подозрение. Резултатите от най-новите научни изследвания показват, че
в консуматорското ни общество страдаме най-много заради неразбирателства и проблеми в личните отношения и по-малко за професионални
несполуки.
Анализите показват още, че емоционалните ни поражения, свързани с
любовта, като край на връзка или изневяра, носят дълбоко страдание.
Личната драма черпи силата си от
желанието ни да принадлежим на някого. Затова психолозите съветват да
влагаме повече енергия в личните си
взаимоотношения с близките си хора,
вместо да се концентрираме изцяло
върху кариерата си. Това е единствената инвестиция, която можем да направим, за да бъдем по-удовлетворени и щастливи.
По този повод те предлагат и да
„изтрием“ всички клишета, които
някой някога ни е внушил за това
как да обичаме. Говорете открито за
всичко и запомнете следните 12 правила:

В любовта се
привличат хората с
общи интереси, а не
противоположностите

1.

Животът и на двамата става
по-добър – това е критерият
за обещаващи любовни отношения в нова връзка. Ако двамата
взаимно се дърпат надолу или мъчително се борят с другия, то в един
момент някой ще се вразуми и ще
пожелае да си тръгне.

2.

Щедри подаръци – груба грешка. Ако правите опити да купите любов, не разчитайте на
печалба. Разходите ви дори няма да
се възвърнат.

3.

Ревността не значи обич. Не
я провокирайте. Правите ли
го, значи си играете с огъня
и някой задължително ще се изпари.
Хората и без това са склонни да ревнуват, особено когато не им достига
увереност, затова не трябва съзнателно да предизвиквате това чувство.

4.

Трудно е да обичаш депресиран човек. Любовта трябва да
прави човека щастлив, но общуването с избраника ви все пак не
ви гарантира щастие. Само вие можете да се направите щастливи или
тъжни.
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Търси се

гарант за щастие

Посоки

Съгласният

Story
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остров

Със своите запазени забележителности от древността
остров Крк е наричан златният остров. Но повечето
от нас го познават като съгласния – заради странното
струпване на съгласни в името му

Х

ърватска е известна с
изобилието на стотици
живописни островчета,
пръснати по продължение на бреговата линия,
а хърватският език е щедър на съгласни букви, но стиснат на
гласни. Ярко въплъщение на тези две

особености е големият остров на Адриатика – Крк, разположен в залива
Кварнер.
До острова се стига по мост, който
прилича на натегнати тетива, издигнати на 67 метра над лазурния пролив, хванати от две гигантски, изящно огънати арки.
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Party

Джон Крайър от „Двама
мъже и половина“
триумфира със
статуетката за найдобър комедиен актьор

къде бяха
звездите
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За 64-и път на бляскава церемония в Ей Ел бяха
връчени наградите „Еми“, които отличават
заслужилите актьори и режисьори от малкия екран
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