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Леле, какъв
певец съм бил!
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Stars
историите
на звездите

Далече
от очите,
близо до
сърцето
Любовта на Тервел Пулев и жена му
Диана Ненова е изпитана с годините,
а флиртът с Лияна е само забавление, твърди
една от сестрите му
Story
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Звезди

П

оне що се отнася до
сериозните й връзки,
изпълнителката на хита
от 90-те „Цвят лилав“
няма от какво да се
срамува. До Ирина
винаги са заставали задължително
ерудирани мъже, талантливи и реализирани в своята област, със самочувствие и положение в обществото.
Може би, това е причината злите езици да съскат срещу нея, че е меркантилна и че ако в нея се влюби някой
с незавидни финансови възможности,
той няма шанс. Певицата се защитава срещу тези обвинения с точно
обратните твърдения – че винаги се е
стремяла към чисто човешки отношения и че не позволява на гаджетата
си да я издържат, тъй като държи да
се чувства свободна и независима. И
обобщава, че харесва мъже, които я
карат да мисли за тях.  

Първата сериозна връзка на Ирина
е с бащата на сина й – инж. Георги
Тончев, който е впечатляваща фигура
в научните среди в областта на изобретенията най-вече на алтернативни
енергийни източници. В последните
години инж. Тончев има около 500
патента, валидни в цял свят, написал

За мъже
с положение

е няколко книги и притежава десетина фирми, офиси в Холандия и
Лондон, а екип от инженери дистрибутира лицензите му по света. Казват,
че синът на певицата и изобретателя,
Георги Тончев-младши, който в момента е студент, е наследил любовта
към техниката от баща си и артистизма на майка си. Ирина и мъжът й,
който така и не става неин законен
съпруг, се запознават на сватбата на
неговия брат. Тя е на 26 години и,
както сама се изразява, от дума на
дума прагматизмът и романтизмът
се събрали. След година тя и Георги
вече живеят заедно.
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Как Ирина
Флорин успява да
събере прагматизма
и романтиката в
своите връзки

Евъргрийн
незабравимите
истории на
звездите

Сбогом,
моя любов
Йорданка Христова е имала две

големи любови, но като за дузина мъже
Story
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S T LlifeE
изкуството да живееш щастливо

Малки принцеси и
щури пирати с H&M
Съблазън
в парфюм

&

Топ

10
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кожа

Урок

по оцветяване
Лечение със
сребърна вода

Как да
привличаме
любов

Секс

Вик и шепот
Стонове, въздишки, целувки и

неповторимият звук на съединяването на две тела
в едно... Има ли смисъл да допълваме с думи тази
музика на любовта?

М

ълчанието в леглото. Това не е
най-добрият афродизиак, уверени са
сексолозите. Макар
и прекалено тънките стени и отворените прозорци да
правят съседите неволни свидетели
на страсти ви, не си заслужава постоянно да жертвате истинското си удоволствие заради тяхното спокойствие.
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Въздишайте и стенете, нека партньорът ви знае, че стремежът му да ви
достави удоволствие не е останал без
резултат. „Това е полезно и за самата
жена – казва сексологът Ирина Панюкова. - Стонът – издишане на въздуха с участието на гласа, премахва
притеснението, отпуска напрежението в мускулите, което от своя страна
увеличава възприемчивостта към ласките. А викът, който сам по себе си

е силно физическо действие, засилва
интензитета на другите преживявания.
Например, когато човек чува силно
тропане, нараства способността му да
различава цветове на разстояние.“ Ако
партньорите едновременно издават
стонове или възторжени викове, между тях се заражда особено чувство на
единство.

Мръсни думи

Те възбуждат... Но не винаги и не
всички. „Важно е любовниците да
имат еднакъв речник – поясняват сексолозите. - Но е необходимо време,
за да се получи това. Думите, разбирани и от двамата дори само при намек, изразите, които те са натоварили

Посоки

Драконовият
Story
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ят град

Да се влюбиш в
Любляна е толкова
лесно, колкото да обичаш
приказка, в която сам
участваш

В

сичко тук е малко и прилича на Рай на джуджетата. От двете страни на
реката с най-ромонящо
име – Любляница, спокойствието е толкова
естествено, че човек не може да се
изнерви дори в следобедния трафик,
който определено няма нищо общо с
никоя европейска столица. Всъщност,
Любляна някак е успяла да се имунизира от вируса на напрежението и
хаоса на големия град.
Да те посрещне нощта в Любляна не е никак лошо. Още отдалеч се
вижда романтично осветеният замък,
кацнал на хълмчето от едната страна на града. На отсрещния хълм намигва в синкаво друга кула, за която
по-късно ще разберем, че е съвсем
съвременна – няма и половин век, но
пък е невероятно място да се наслаждавате на нощна Любляна, докато вечеряте изискано в ресторанта или се
веселите с чаша в ръка на дансинга
на нощния клуб. Някъде между тях
кокетно свети трета, този път стара
часовникова кула.

Сутрините тук са пълни с очакване. Всеки, дошъл от големия град,
се изненадва на леко щипещия свеж
въздух и тишината - сякаш си някъде
сред природата, а не между улиците и
ежедневния трафик. Есенното слънце
припича бреговете на река Любляница, докато се спускаме към центъра
на града с любовно име. Точно за
името спорили дълго лингвистите, когато в началото на 20 век променяли
немското му звучене Лайбах. Но в
Любляна всичко е някаква чудновата
смесица от топъл славянски дух, сякаш вграден в основите на красивите
архитектурни решения, напомнящи за
австрийските имперски времена. Все
пак победило славянското значение
на любовта.  
За да разгледате Любляна, е достатъчен и половин ден, все едно после
ще се връщате на същите места отново и отново и винаги ще ги откривате
по нов начин. Започваме от емблематичния Драконов мост. Той е съвсем
малък, но го пазят четири дракона,
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Продуцентът Евтим
Милошев „арестува“
едно от новите лица в
актьорската гилдия –
Александра Тюркмен

къде бяха
звездите

Усмивки
от новите ленти
Премиерата на сериала „Sex, Лъжи & TV: 8 дни в седмицата“
събра на едно място някои от най-популярните лица от малкия екран
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