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Животът
ни е като
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сериал
Войната между Емилия и Анелия се разгаря с нова
сила. Какво иска Анелия - отмъщение или Коко
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Beauty

И замириса на любов
Новите ухания на козметичните марки са нежни, страстни и в тон с
най-романтичния месец от годината
нат в играта на съблазняване, а за нея
точен ден и час няма. За един действително неустоим ден на влюбените
Tresor Midnight Rose на Lancome приролетта може и да ни се стру- влича погледите със своята предизвива далеч, но новите аромати
кателно-съблазнителна, лимитирана
ни пренасят към дългоочаквани- версия. За първи път в историята
те топли мигове, като ни обгръщат на парфюмерията флаконът напомня
с леки флорални нотки, подсилени от на изкусително трънливо стъбло на
чувствени акорди на мускус и амбра.
роза, готово да разпръсне своя хипНякои от тях са създадени за споденотичен еликсир. Пикантните нотлените романтични мигове на Свети ки на малина страстно флиртуват
Валентин, други просто ще ви помог- с розата, а божур и касис са обвити

Романтични
акорди
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Womanity
на Thierry
Mugler в
специална
опаковка с
възможност
за пълнене,
10 мл, 39 лв.
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Вечното лято е само
на няколко километра
от Бранденбургска
врата

Е

ваканция
в Берлин
Вечно лято, палми и безоблачно
небе – това е изненадата на една ръка разстояние

от Бранденбургската врата

мблематичната Бранденбургска врата в Берлин е
скована от студ, лед и сняг.
Малцина са ентусиастите,
които идват в този сезон
да се порадват на двестагодишния символ на славата, а в найновата история и на обединението
на Германия и падането на стената,
разделяла близо половин век Европа
на два враждуващи свята. Малко са
и амбулантните търговци, които през
лятото изпъстрят площада и улиците
в околността, готови да предложат
всичко, което се сетите, и още нещо,
останало от социализма. Зимата обаче крие своите изненади. Само на
няколко километра е тропическият
остров на Германия. Повече от един
милион европейци всяка зима сменият зимния пейзаж с екзотично усещане от Бали или Индонезия за няколко дни, спестявайки пътуването до
далечни дестинации.

Всичко започва на 35 километра
от берлинското летище. Още от
далеч се вижда гигантският купол на
балон – най-големият в света, тип
цепелин, само че на земята. Нищо в
равния пейзаж не напомня тропици
и екзотика, докато не минете през
сивите врати на някогашния хангар.
Още Хитлер започнал да строи тук
гигантски завод за бойни самолети.
След края на Втората световна война
пък руснаците харесали мястото за
тайни военни цели. След падането на
Берлинската стена всичко това свършило и една от най-големите сградибалони в света останала куха. Докато
на един богат малайзиец не му хрумнало да превърне мястото в истински
тропически рай.
Отвън гигантският купол, висок
107 метра, който огражда 5 500 м3
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Лейди Колин
Кембъл озари с
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6-ия Руски бал
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Лейди Колин Кембъл, биографката на принцеса Даяна
и кралицата–майка, бе почетен гост на лорд Евгени Минчев,
заедно със сър Питър Колман, близък приятел на Камила Паркър
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