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Пеенето щяло

Григор Димитров станал частен ученик, за да

не повтаря класа заради двойка по музика
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Обичайте
се и след мен
Георги Русев никога не се надсмивал

на живота, но се пошегувал със смъртта,
отивайки си от този свят на 1 април
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Големите имена

Пътят към та
Режисьорският дует на „Матрицата“ –
братя Уашовски, вече са брат и сестра.
Как Лари се превърна в Лана?

„В продължение на
години дори не можех
да изговоря думата
транссексуален“

лана Уашовски
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Beauty

Твоите красиви очи
Моливът за очи понякога е достатъчен за постигане на
пленителен поглед, особено в комбинация с подходящата спирала
Story
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Посоки

Когато

Стотици тонове лимони и портокали
превръщат Ментон в града на уханията по
време на Лимонения фестивал
Story
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Д
портокалите
танцуват
Френската Ривиера вече изпраща

зимата с танцуващи мимози, лимони и
маскаради

оста преди Латинска Америка да избухне в своите
салса карнавали, Южна
Европа се прощава със
зимата с танци и вино,
шествия на милиони цветя и ароматни цитрусови битки. В
края на февруари пролетната фиеста
тръгва от средиземноморските брегове на югоизточна Франция, за да
стигне месец по-късно до Венеция и
Падуа.

Началото е в Ница – романтичният град, разположен в Залива на
ангелите, където в средата на февруари започва двуседмичният фестивал
на цветята. Историята на красивите
и ароматни празненства стига чак до
1294 г., когато местният конт Шарл
д’Анжу устроил весели карнавални
дни за раздяла с тъмните сили на зимата и посрещане на пролетта. Найинтересни били баловете с маски, които позволявали на аристократите да
се смесват с простолюдието и да се
впуснат без притеснение във вихъра
на хедонистичните удоволствия.
През последните две десетилетия
на XIX в. празникът се пренесъл и
по улиците, макар и доста скромно.
Аристократите започнали да си разменят букети от каретите, с които излизали на разходка по крайбрежната
„Английска променада“. Сгряващите лъчи на слънцето и неизбежното
френско вино обаче бързо променили
ритуала и само след няколко години
размяната на китки се превърнала
във феерична цветна битка. Днес каретите са заместени с огромни платформи, които се окичват с милиони
лилии, гербери, рози, момини сълзи,
лалета, фрезии... Най-уважавана е
нежната мимоза, която е и символ
на Ница. В първия ден на фестивала,
който тази година започва на 20 февруари, кметът предава ключа на града на Краля – символ на зимата. За
първи път крал Карнавал I бил избран през 1876 г. и оттогава неговият
живот е строго фиксиран в рамките
на две седмици. След това го изгарят,
разбира се символично, в последния
ден на карнавала. Така на трона остава само Кралицата - красавицата,
която се избира още в началото и е
символ на идващата пролет.
Всяка сутрин в дните на цветния
фестивал ви събужда весела глъчка и миризмата на стотици цветя, с
които местните излизат по улиците и
обикалят, докато стигнат крайбреж57
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Жени Калканджиева посрещаше
лично всички гости, а сред тях бе
и ТВ продуцентът
Андрей Арнаудов
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звездите

Споделено
с приятели
С шумно и стилно парти модна агенция Visages отбеляза
18-ия си рожден ден сред топмодели, приятели и партньори
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