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одина след раздялата
си с Азис, най-голямата му любов – Богдан, реши за първи
път да разкрие семейните им отношения – с големите
емоции и големи
скандали, завършвали неведнъж с бой
и намеса на полицията. За невероятната щедрост и още по-невероятна
ревност на Васил, заради която затварял любовника си в златна клетка.
И за онази ирония на съдбата заради която не Богдан, а Азис намерил
нова любов. След онази новогодишна
нощ, когато Богдан разбрал, че вече
няма място в дома на Азис, мина
още една, преди той да се реши да
разкаже своята история.

S

Как започна всичко с Азис?

Богдан: Неочаквано. През ноември
2008 г. в едно столично заведение.
Бях с мои приятели. Минахме през
неговата маса, погледнахме се... После се разминахме отново и той ми
каза: „Ако минеш още веднъж, ще
те изнасиля.“ Казах му „ОК“. Малко
по-късно вече се поздравявахме от
масите, вдигахме наздравици... Отидох лично да го поздравя и той ми
поиска номера. На другия ден ми написа sms: „Това е моят личен номер,
да става каквото ще. Ако искаш, ми
се обади.“ Писах му: „Здравей. Аз съм
момчето, с което се запозна снощи.“
Беше неделя. Писахме си една седмица sms-и и накрая той ме покани да
се видим в гримьорната на „Шоуто
на Азис“. Реших да отида с мой приятел. Изпрати ни шофьора си. Каза
ни, че изглеждаме като автокрадци,
разменяхме си шеги. Мина още една
седмица. Първата среща беше на вечеря с негова приятелка - Елена. После отидохме на клуб, а след това у
тях и не си тръгнах 3 години.
По нова време още работех при
бизнес дамата Ваня Червенкова като
консултант. Привличах клиенти. Налагаше са да ставам в 8.00 часа, за да
бъда в 9.00 часа на работа. И, представи си, как отивам - с S класа. Носех картини за рамкиране, постери...
И ме чака Мерцедес. Така продължи
една седмица и с Васко преценихме,
че просто няма смисъл да ходя на работа.

Какво се случи след това, защо не
ти даваше да излизаш, показвахте се
шумно и светски само няколко пъти, а
после те скри. Защо?
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Азис поха
половин
милион за
Богдан – най-критото гадже на най-скандалния

поп фолк изпълнител, проговаря за първи път,
за да разкаже истината за 3-годишната им връзка

Звезди

„Човек е в търсене на
идеалната половинка,
така че, докато я
намери, трябва и да
сбърка, и да опитва.
Няколко пъти поне“

луиза
Story
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Затвори
вратата
на Радина и
Стефан
Луиза Григорова има нов мъж до себе си,

но все още се учи да бъде търпелива в любовта.
Актрисата получи и роля в първата семейноисторическа сага „Дървото на живота“
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Правила за
идеален секс

„За“ и „против“
отворената връзка

Посоки

Mamma Mia,
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Скопелос!
Любимият на холивудските звезди
остров в Егейско море

започва да празнува още от февруари

Ц

елунато от Господ райско кътче - така нарича острова актрисата с
най-много номинации
за Оскар в историята на
киното - Мерил Стрийп.
Независимо дали ще откриете за себе
си Скопелос в най-романтичния зимен месец или в сезона на синьото
лято, все едно - няма да се въздържите и ще възкликнете: „Mama Mia!“
Мястото, където е заснет едноименият американски филм и приютило
звезди като Пиърс Броснан, Аманда Сейфрид, Колин Фърт и Мерил
Стрийп, е в близко съседство и можете да му се насладите. Небезизвестният режисьор Уди Алън също е хвърлил око на острова и може би съвсем
скоро ще ни изненада с нов проект.  

Скопелос е част от Северните
Споради в Егейско море. Намира се
по средата между други две красиви
места – островите Скиатос и Алонисос. За да стигнете до самия остров
можете да кацнете на най-близкото
летище на Скиатос и да хванете ферибот. Другият вариант е да пътувате
до град Волос и да се насладите на
гледката от ферибота.   
Скиатос също е популярен туристически остров, станал фон на няколко
реклами, популярни и у нас. Третият
остров е Алонисос, който е почти див
и необитаем.
Особеният уют и усещане за друга
вселена, различна от многолюдните
градове, които току-що сме напуснали, идва и от това, че в двата основни града на острова - Скопелос
и Глоса, живеят постоянно много
малко хора – 3000 в първия и малко
повече от 1000 във втория. Между тях
са разположени десетки малки селца
и махали. Красивите малки и спретнати къщички, покрити с керамични
или каменни покриви, цветни врати
и прозорци, са красиво разположени
една до друга по тесните, виещи се
улици из целия остров.
На него има около 360 църкви. Голяма част от тях отварят врати
единствено в деня на честването на
покровителя им. Параклисът „Агиос
Йоанис“ например, познат от филма
„Mama Mia“, е едно от най-впечатляващите и посещавани места. Разположен е живописно на върха на скала.
Не е чудно, че много двойки избират
именно тази дестинация за своето
сватбено тържество и споменът за
една сбъдната романтична приказка.
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Цветан Цветанов
не спести похвалите
си към Владо Пенев
и Мариан Вълев
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Финалът на третия сезон на сериала
„Под прикритие“ по традиция събра
на едно място политици, актьори и фенове
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