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Ще
имаме
още
много
деца
Дарко приспива
дъщеря си, Ромина

вече не ревнува от
златотърсачки, а Дария
ги пази, докато спят

Т

ри месеца след раждането на дъщеричката
си, Дарко и Ромина за
първи път са отново у
дома – щастливи както преди, но и много
различни. След раждането на Дария двамата
се разделиха за първи път, макар и за
съвсем кратко. Ромина долетя първа с
усмихнатото малко момиченце, седмица по-късно ги последва и футболиста.
Макар че раздялата им беше за броени
дни, двамата за първи път усетиха непознати тръпки. И ги споделиха откровено и щастливо със Story.
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Евъргрийн
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Когато морето
и небето горят
Плажът Копакабана в Рио и
пристанищният мост в Сидни са
най-добрите места за почитателите на
новогодишното огнено шоу

В

ълна от фойерверки преминава по цялото земно
кълбо в новогодишната
нощ, но има две места
където фестивалът на
огньовете сякаш е безкраен. Първенството държи Рио де
Жанейро в Бразилия, по петите го
следва пристанището на Сидни в
Австралия. В последния ден на годината повече от милион бразилци
и поне толкова туристи се изсип-

ват на легендарния бразилски плаж
Копакабана в Рио де Жанейро под
звуците на боса нова и самба. Близо
25 тона фойерверки пък чакат приготвени на брега и по кораби и лодки, откъдето ще се изсипят точно
в полунощ за най-зрелищното шоу.
В продължение на половин час от
океана ще изригват фонтани от разноцветни звезди, а отгоре им, от небето ще се изсипват букети огнени
хризантеми. 
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Тодор Славков
бе сред специалните гости на
представянето
на новото видео
на приятеля си

Party
къде бяха
звездите

В държавата
на Устата
Атрактивният рапър събра приятели, колеги и фенове на
горещо парти по повод новия си проект „La Cubanita“
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