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До 27-годишна поп фолк певицата РАЙНА
вярвала по детски в любовта, но днес се определя
като жена, която търси най-вече страст
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Звезди

COSMOPOLITAN

България излиза със
своята първа българска
корица в десетгодишната
си история, с едно
от най-красивите и
успешни български
момичета – ЦВЕТАНА
ПИРОНКОВА, която
говори откровено за
тениса и любовта

К

расивата тенисистка,
която започна годината
много силно, с победа на
турнира в Сидни, продължава с успехите си. В новия брой на Cosmopolitan
тя грее на корицата, демонстрирайки
елегантност, стил и увереност. „Цвети
е страхотен пример за усмихнато, успешно и удивително Cosmo- момиче,
казва Детелина Стаменова, главен редактор на списанието. Тя мисли позитивно, не се спира пред нищо и е показала своя успех в световен мащаб.

Story
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Никога
не съм се
разделяла с
гаджето си

Звезди
ЛУИЗА
ГРИГОРОВА

няма гадже
в момента,
но двете є
най-близки
приятелки
са є напълно
достатъчни
Снимката, която
разбуни духовете

А

ктрисата хвърли бомба,
като постна провокативна
снимка с приятелката си
Теодора Духовникова, на
която двете красавици са
прилепили твърде интимно лицата си едно в друго. Още по-любопитното в любовното фото е, че на
него се виждат ръцете им, украсени с
еднакви пръстени. След като известно
време Луиза беше изчезнала от общественото пространство, снимката с женски
ласки нямаше как да не изправи на нокти светските клюкари. Какво точно се
случва в любовния живот на Луиза? И
какво иска да намекне, появявайки се
в такава опасна близост с друга жена?
В актьорските кръгове се знае, че тя и
Теодора, която е щастливо омъжена и
майка на две деца, са близки от няколко
години, откакто като студентка в НАТФИЗ Григорова игра в спектакъла на
Народния театър „Идеалният мъж“. В
него участваше и Духовникова.

„Аз много обичам Теодора. Тя ми е
пример за бъдещето и като жена, и
като човек, и като актриса – във всяко
отношение. Като по-голяма сестра ми е
– уча се от нея, помага ми при всякакви
ситуации, дава ми съвети и също много
ме обича“ - каза пред Story Луиза. Пръстенът й бил подарък от приятелката й,
която взела същия и за себе си – нещо
като promise ring, но за приятели, както се изрази Григорова. (Promise ring са
непретенциозни пръстенчета, гривнички
или други малки украшения, едната част
от които остава в единия, а другата – в
другия, които тийнейджърите подаряват
на гаджетата си в знак на вярност, бел.
ред.) Актрисата отсече, че двете с коStory
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Добре
ми е
без мъж

Звезди

П

ет години след края на
последната си сериозна
връзка със Зара и поредица от красавици-еднодневки в живота си,
Христо Сираков най-накрая срещна жена, на която може да
каже: „Пренеси си дрехите вкъщи“.
Към това прибавил и пръстен с диамант, а до броени дни официално ще
направи и парти за избраницата на
сърцето си. Дотук нищо учудващо,
но ако става въпрос за друг човек.
Христо никога не е бил традиционалист, нито пък е мъж, който лесно
може да бъде заблуден. Биляна Евгениева пък е еротична танцьорка и
скоро стана първа подгласничка в известен еротичен конкурс, но въпреки
предизвикателната й външност и биография, Христо твърди, че е различна от другите от своята порода. Той
не се интересува от миналото й, нито
от работата й. Казва, че всичко с
нея е прекрасно и за първи от много
време насам е с жена, която не му е
омръзнала на втория ден. Защо е избрал точно нея, ще последва ли след
годежа сватба и какви са възгледите
на бизнесмена за официалния подпис
и предбрачния договор, той откровено сподели пред Story.

Красивите жени от моделското
съсловие винаги са били твоята
запазена марка. Защо точно Биляна
е жената, която покани в дома и
живота си?

ХРИСТО: В живота не се случва
така, че да имаш калъпи, по които
да избираш. Просто в един момент
разбираш, че някой човек е направен за теб и не се разделяш с него.
Разбираш го по много признаци, но
най-важният е сърцето. Няма как
да си сигурен в някого, преди да си
изял една торба сол с него. Но във
всички случаи имам опит, поради годините ми и бурния ми живот. Имал
съм много възможности, но не съм
се застоявал и 2 дни с една жена. И
така беше последните 5 години.

Харесваше ли ти този живот, или
имаше нужда от човек до себе си?

ХРИСТО: Всеки има нужда от човек
до себе си. Стига да е точният, който му трябва. Аз бях започнал да се
плаша, че нещо ми има. Да не харесваш никого или да ти омръзва на
другия ден? Дори не приемах покани
Story
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Тя е
направена
за мен
ХРИСТО СИРАКОВ вече е сгоден за новата

жена в живота си – Биляна, защото
намерил в нея скромност, неприсъща
за другите красавици

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Под краката му
свиреше вятърът
Story
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В който и свят да попадне, ДЖОКО РОСИЧ
ще си остане хулиганът-джентълмен с корава
и нежна балканска душа
ой е от онази
порода хора, които се раждат само
на Балканите, защото
само там могат да виреят – в особения свят,
където каубоите могат да
плачат, мачовците се оказват влюбени в една жена,
която не могат да прежалят, а на славата гледат като на статистика
и са склонни да й обърнат гръб заради приятел
или още по-добре – заради много
приятели, седнали на ракийка и смях.
Едновременно хашлак и интелектуалец, махленски хулиган и изискан джентълмен, странен балканец
и истински европеец, той никога не
се е замислял какъв е. Това, което
обичаше, беше простото ежедневие,
което носи радост. Дори обичаше да
си играе някаква своя жонгльорска
игра и със суетата, и с човешките
амбиции, и с богатството на предмети и пари – с всичко, което би могло
да окове по някакъв начин волната
душа и да спре вятъра, който свири
под краката му. Неслучайно именно
това е любимата му лента. Според
Джоко най-важното нещо в човешкия живот е достойнството, а то,
пак според него, се предава от баща
на син, от поколение на поколение.
Като ножчето, което момчето, родено в сръбското градче Крупан, някъде между Сърбия и Босна, когато
там дори нямало ток, получило от
татко си преди повече от 70 години.
Било традиция, спазвана от поколения, когато децата възмъжеят. С
ножчето Джордже – синът на Мирко
Росич, получил и единственото си
наследство – съдбата на семейство,
местено от град на град в едно забравено от Бога кралство, преживял
войни и видял твърде малък много

от обратната страна на живота. Това
момче ще покори света на голямото
кино като на шега с повече от 100
филма в биографията си – унгарски,
немски, руски, български. Режисьори,
сценаристи и актьори ще дават душа
и сърце да работят с него, защото на
снимачната площадка ли е Джоко,
лентата върви сякаш сама, ей така –
едно щракване на пръстите. А той
няма да се вземе насериозно дори
след 40-тия си филм. “Първите 15-16
ги броих, после зарязах статистиката“,
казва Джоко, а очите му се смеят. Те
се смеят винаги - дори когато говори
наистина сериозно. Дори след като
прехвърли 70-те и трябваше да живее
със 115 лева пенсия, пак твърдеше,
че се чувства уютно. Просто ние българите сме максималисти, затова сме
все нещастни, опитваше се да обясни
посвоему народопсихологията някогашният младеж, който си хванал
шапката и пристигнал в родината на
майка си да търси по-добър живот.

Това, което го прави горделив по
неговия си начин, е възможността да
каже, че е най-добрият – независимо
за какво става дума. Завършил икономика, работил 17 години в радиото
като журналист, той попада на снимачната площадка съвсем случайно.
Има 40 филма зад гърба си, когато
все още не е убеден, че това е неговата професия. Още няма представа какъв ще бъде, само знае, че няма да е
чиновник. Просто не може да стои на
едно място. „Щях да работя каквото
и да е друго. Можех да стана метач.
Но не обикновен метач, а най-добрият. Защото най-добрият метач в града
е личност, другите са само метачи“,
изповядва простата си житейска философия Джоко, 70 години след като
е напуснал родните планини.
В торбата си взел спомени, които
никога няма да забрави, едно шалче

„Щях да работя каквото и да е друго. Можех
да стана метач. Но не обикновен метач, а
най-добрият. Защото най-добрият метач в
града е личност, другите са само метачи“
29
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ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ТОП ТРЕНДОВЕ
В КОСИТЕ

ТОП

Романтичен
грим за
пролетта

ДРЪЗКИ

10
ИДЕИ ОТ
ЧЕРВЕНИЯ
КИЛИМ

КОМБИНАЦИИ
Защо хидратацията
е важна за кожата

КАКВО СЕ
КРИЕ ЗАД
СЕКСУАЛНОТО
ВЪОБРАЖЕНИЕ

Секс

Насилникът в
нашите фантазии
Защо СЕКСУАЛНОТО НИ ВЪОБРАЖЕНИЕ ражда това,
което в реалността е страшно и травматизиращо
Story
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Посоки

В свещения
град на йоги
Story
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Бреговете на река Ганг
са мястото, към което
целогодишно се стичат
множество йоги, просто
защото там се намира
столицата на йогата –
РИШИКЕШ

Р

ишикеш е един от свещените
градове на Индия, който привлича като магнит безброй
поклоници на йога и садху. Те
идват от различни краища на
света да се поклонят на великата Майка Ганг и да се изкъпят в чистите й прозрачни води. Легендата гласи, че началото на реката тръгва не от
Земята, а от други светове. А очите ви
могат да видят и много други окраски
на далечното кътче непозната земя.

Хиндуистки храм

От Дарамсала няма директен автобус до Ришикеш, така че до там
се стига с прекачване. Първо можете
да стигнете до Харидвар или до Дехра
Дун. Ако изберете да минете през Дехра Дун, знайте, че автобусът тръгва от
Дарамсала в 21:00 вечерта и пътува 13
часа. Билет трябва да си купите предварително, защото желаещите да се
качат никак не са малко. Ще ви струва
около 250 рупии (1 евро е 85 рупии),
но има и луксозни автобуси, за които
ще трябва да платите 400 рупии. Разбира се, по-близо до народа ще сте в
по-евтиния вариант – жени, старчета,
дечица, огромни чанти, куфари... Всички и всичко е едно върху друго, така
че докато стигнете до Дехра Дун, със
сигурност ще си мечтаете единствено
за глътка свеж въздух. А ви остават
още часове път и до Ришикеш. Вариант е да вземете от междинната точка
и такси, но се пазарете с шофьора –
ще смъкнете цената поне наполовина
на първоначалната. И точно след час
ще сте на свещената земя Ришикеш.
Намира се в подножието на Хималаите, на брега на река Ганг и е съвсем
мъничко градче. Дели се на две части
– на обикновено индийско градче и на
района на двата моста. В обикновената част няма нищо особено – всичко е
като по другите места в Индия, шумно
и тясно. По-добрият избор е районът
на Рама Джула и Лакшман Джула. От
тях Лакшман Джула е по-приветливото, тихо и спокойно място, в центъра
на което има бяла статуя.
Търсенето на хотел няма да ви отне57
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ГАЛЕНА стана
певица на годината,
а заедно с ФИКИ
спечели надпреварата за най-успешен
дует. Тя си тръгна
и със статуетката
за най-добър видеоклип за песента
„Дай ми“
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къде бяха звездите

Двоен празник

Шумно и с много
наздравици беше
отбелязан рожден ден и
годишнина на стр. 64

Ревю

Бляскаво
представяне на
нова колекция във
френската столица
стр. 65

Като
абитуриенти

Сутрешно шоу завърши
12-и клас на своето радио
образование
стр. 66

И моята
статуетка
също

Годишните музикални награди на
ТЕЛЕВИЗИЯ „ПЛАНЕТА“ бяха
раздадени за 12-и път, а спектакълът
подари на поп фолк феновете няколко
часа с любимите им изпълнители
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