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Позволих си пак
След поредната награда
ГАЛЕНА преоткри любовта към
Галин, разчисти ненужните хора,
но и се научи да обича себе си
Story
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бича се,
вярва си и
е толкова
щастлива,
че дори
не знае
как може
да изкаже цялото
приятно вълнение, което изпитва. Но
пък знае със сигурност защо е така.
Пораснала е и е научила уроците си.
Разчистила е ненужните мисли и излишните хора, за да даде път на онова, което винаги е искала, но често е
пренебрегвала – семейството си и бушуващата с нова сила страст и любов.
„Гледам по-позитивно на живота и
дори да има неща, които ме смущават,
просто ги изчиствам, или пък съществува проблем... но ако не го считаш за
такъв, той просто не може да ти повлияе. Някак ти е розово и по-приятно. Сега вече знам – когато има нещо,
което ме дразни, го решавам. Когато
има човек, с когото повече няма как
да продължа – просто го „изчиствам“.
С мнозина постъпих така. Не комуникирам с излишни хора или пък ограничавам комуникацията до момент, в
който да не засяга личния ми живот“,
с широка усмивка казва носителката
на наградата Музикален идол на годината.

Към официалните награди Галена
има собствено отношение, както и
към повечето неща в живота. „Повечето певици сме от провинцията, от
скромни семейства и да се правим
на Бионсе е смешно. Не можем да
полетим в облаците, не ни отива,“ коментира Галена поредните спекулации
около подялбата на годишните награди на телевизия „Планета“ и коя е
по-голяма – Певица на годината или
Музикален идол. Преди няколко години, именно заради инцидент с Галена,
плъзна зловещия слух, че наградите
носят проклятие. По онова време,
преди повече от 4 години, тя едва не
убива човек в катастрофа. В началото
на декември, три дни след концерта
по случай рождения ден на телевизия
„Планета“, певицата пътувала за Сандански. С нея били близък приятел и
озвучителят й Стенли. Заговорили за
коли и за това как Галин иска да й
подари нов автомобил. Някъде между
сантименталните спомени за колата
й и приятелските закачки Галена за
миг си представила, че ще катастрофира. Видяла дори мястото, където ще
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„Хората не обичат
победителите.
Започваш да
трупаш негативни
емоции, а в
същото време ти
си заслужил този
успех“

ГАЛЕНА

Звезди
ВЕСЕЛИН ПЛАЧКОВ,

прочул се с ролята на
Левски, учи дъщеря си да
язди и стреля с лък,
а суетата му е чужда

Ф

илмът „Дякон Левски“
на режисьора Максим
Генчев през последните седмици е едно
от най-коментираните
културни събития у
нас. Поляризираните коментари от
„Осанна“ до „Разпни го“ на зрители
и критици разделиха обществото и
към противоборстващите лагери продължават да се прибавят и нови, и
нови... Играта на Веселин Плачков,
поел нелекия кръст да се въплъти в
образа на Левски, бе пощадена в разгорещените пасквили за режисурата и
сценария, а русият чаровник от Плевенския драматично-куклен театър
изведнъж стана истински популярен.
Него обаче това не го интересува
особено. Не се прави на скромен,
нито е приел позата, че е влязъл дотолкова в ролята, че този свят образ
го е променил. Просто има нужда от
съвсем различни неща, които го правят щастлив. Точно в момента много
иска да се затвори някъде сам, да си
запали огън, да си обуе вълнени терлици и да хапне баница.

Имаш ли такова място?

ВЕСЕЛИН: Имам много приятели с
вили. Дават ми ключовете, отивам и
се затварям там сам. Може и с жената и детето, може с някой приятел,
но точно в този момент най- ще ми
е добре да съм сам. Свикнал съм
досега всяко лято по 60 дни да съм
някъде за риба. От 2 години, откакто
започнахме снимките на филма, въдиците ми са хванали паяжина. Не
съм мислил, че това може някога да
се случи. Ако нямам възможност да
съм някъде самичък, ми изпращява
главата. Но няма начин.

Филмът получи много отрицателни
коментари, макар в тях да не се засяга
твоята игра. Притеснява ли те това?

ВЕСЕЛИН: Не, не, радвам се даже!
Отрицателни коментари има, но не
са толкова много. Ходих в различни градове на България да закривам
прожекция, до края никой не си беше
тръгнал, хората аплодираха, бяха доволни. От критиките има и аргументирани, и други – съвсем безпочвени.
Story
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Искам огън
и никой
покрай мен

Звезди
ДЪЛГО ВРЕМЕ
ИВО АРЪКОВ
И МАРИЯ
ОТРИЧАХА
ВРЪЗКАТА СИ,
НО НАКРАЯ
ИСТИНАТА
ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ

С

лед разкриването
на връзката на
Виктория Петрова и Красен Кралев, голяма част
от светските хроникьори останаха озадачени
как изобщо Мария Илиева
е успяла да съсипе отношенията си с масона така, че
той да избере най-накрая
да прекрати мъчителната
връзка. Отговорът се оказва
прозаичен - заради нейните
страсти. А те са две, но пък
тя е наистина зависима от
тях – млади или пък състоятелни мъже и звезден статут, тип холивудски.

Подготовката за самостоятелния й концерт
с цени на билетите, стигащи до 100 лв, само показват колко трудно може да
се държи на повърхността.
И как затъва в собственото
си его с помощта на няколко души, които аплодират
всяка нейна стъпка, коментират хора от бившия й
антураж. Безспорно талантлива и умна жена, Мария
обаче явно е изгубила способността си обективно и
безстрастно да преценява и
планира ходовете си – както в личния, така и в професионалния си живот.
Казват, че Кралев бил
много толерантен към
грешките й, но публичният скандал около връзката
й с Иво Аръков застрашил
твърде много репутацията
му, освен че наранил достойнството му. Но Мария
Story
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Как провали
връзката си
Спортният министър Красен Кралев и актьорът Иво Аръков
бяха последните мъже в листата на МАРИЯ ИЛИЕВА,
които опитаха да я обичат, но тя предпочете свободата и
кариерата. Кои загубиха преди това?
до край вярвала, че ще получи опрощение. Как са
се развили точно нещата и
кой пръв е сложил точката
не е съвсем ясно, но губещата се оказва единствено
тя, шушукат в музикалните
среди. Дали наистина има
връзка с бившия баскет-

болист Мартин, също не
е ясно. Но пък е известно
колко мъже са изгубили
битката да бъдат нейни любими.

Любов, страст, ревност,
тези чувства са с кратък
срок на годност при нея.

Мария е амазонка. Обича
да ловува мъжете, но не и
те да я притежават. Харесва
мъже с красив ум, талант
и амбиция да се развиват.
Това е нейният афродизиак.
Винаги се е впечатлявала
от онзи тип мъже, които
умеят да респектират нена-

Звезди

Ако баба каже „да“
ЛЕЙДИ ГАГА се

сгоди нашега, но
чака благословия
за сватба

Сгодена
и засега
щастлива

Сн. БГНЕС, архив

Т
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ова че ексцентричната певица
изяде годежния
си пръстен показва само, че
двамата с кандидата за сърцето й - Тейлър
Кини, са на една и съща
вълна. Защото именно той
поръчал годежният пръстен, с който паднал на колене пред Стефани, както
е истинското име певицата,
да бъде изработен от сместа за любимите й бонбони. Чак след като го изяла,
извадил нов пръстен с диамантено сърце, което Лейди Гага вече не сваля от
ръката си. Но това съвсем
не значи, че 28-годишната
вече звезда и 33-годишният актьор ще минат под
22

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИ БЕЛЬОТО

Шоколадов
шопинг

&

НАЙЗАПОМНЯЩИТЕ
СЕ РОКЛИ ОТ
„ОСКАР“-ИТЕ
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

ДЪРЗОСТ И КРАСОТА
на червения килим
Урок по
спокойствие

АНАТОМИЯ НА
УДОВОЛСТВИЕТО

Психология

КАК ДА СЕ НАУЧИМ
НА СПОКОЙСТВИЕ

Ако не сте тук и сега,
спешно се върнете, ЗА

ДА НЕ ИЗПУСНЕТЕ
ШАНСОВЕТЕ, които

никога повече няма да
имате
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З

наете ли кое е едно от
най-трудните неща в живота
ни? Да управляваме вниманието си!
Сигурно ви се е случвало
да вършите нещо, а в същото време мислите да ви носят в съвсем друга посока. Какво се случва,
ако мислите предимно за миналото?

Да допуснем, че сте от хората,
които обичат да живеят в миналото?
Може би ви се е случило нещо лошо,
което непрекъснато ви тегли към
спомените? Да предположим, че в
миналото сте били отхвърляни от любимия/любимата и сега се страхувате
да започнете нова връзка.
Но оттогава вие сте се променили –

Секс

Пътешествие из
анатомичния атлас
СКРИТО УДОВОЛСТВИЕ
Мъжката G точка е простатата. Това е жлезата, която
се намира приблизително на пет до седем сантиметра
от ануса, върху предната страна на
аналния канал и непосредствено под
пикочния мехур. Въпреки че основната й функция е производството
на семенна течност и отделяне й в
пикочния канал, простатата подпомага не само репродуктивната
способност на мъжа, но може да му
достави и върховно удоволствие.
Масажът и стимулирането й са способни да предизвикат у някои мъже
най-силните оргазми, които някога
са имали, а познавачите казват, че
това влияе добре и върху здравословното й състояние.
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Имат ли мъжете G-ТОЧКА и къде
се намира тя? И що за животно е
„божественият сакрален ромб“?

М

оже би сте
наясно, че
вътрешната страна
на бедрата е много чувствителна, както и
сгъвката на колената. Но
къде е разположена мъжката G-точка? Предлагаме
кратък и съвсем неизчерпателен урок по ерогенна
анатомия.
Медиците отделят два
типа ерогенни зони: първични и вторични. Първите са наречени така,
защото стимулацията им

предизвиква оргазъм. Към
тях се отнася пенисът при
мъжете и влагалището и
клиторът при жените. Стимулацията на вторичните ерогенни зони не води
директно до оргазъм, но
предизвиква всякакви разнообразни и приятни усещания и е по-дългият път
до кулминацията. Жените
имат повече ерогенни зони
от мъжете, но чувствителността им е строго индивидуална. А, за да са възприемчиви към всевъзможни
ласки и мъжете, и жените
първо трябва да разберат

Посоки

Празникът
на цветовет
Story
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На ФЕСТИВАЛА
ХОЛИ в Северна Индия
хората се обсипват един
друг с цветни пудри и
боядисана вода, за да
отпразнуват победата
на доброто над злото

В

двата дни на последното
пълнолунието в края на
март или началото на април северните индийски
щати захвърлят ежедневните
проблеми, загърбват кастовите предразсъдъци и се отдават на
най-цветния празник през годината –
Холика Дахан, или Фестивал на цветовете. Познат по света с по-краткото
си име – Холи, на празника хората
се замерват един друг с цветен прах
или се поливат с вода, обагрена във
всички краски на дъгата – символ на
настъпването на пролетта, плодородието и красотата на живота. Всъщност
Холи е индуистки религиозен празник, но в днешно време, като повечето фестивали в Индия, преминава
по-скоро към социалните празненства,
съчетал в себе си и местни традиции
и обичаи. Освен в Северна Индия,
той се празнува и в Непал, и на всяко
място ритуалите са малко по-различни
от тези на съседите. Фестивалът трае
два дни, в които хората се отдават
изцяло на забавлението, което напомня най-лудите детски игри. Ежегодно
Холи събира любопитни туристи от
цял свят, пожелали да видят с очите
пищната еуфория от цветове, песни и
танци. Но не си мислете, че ще гледате отстрани - пластмасовите пистолети
са заредени с оцветена вода, а дюкянчетата, както в големите градове, така
и в най-малките селца, са отрупани
със стотици купички с разноцветни
прахове. Така че – включвайте се бързо в играта!

Истинското религиозно значение
на празника е свързан с мита за битката на бог Вишну – олицетворение
на доброто, със злия крал демон Хиранякашипу. Оцветяването на лицата
на хората в различни ярки багри се
прави в знак на щастие на победата
на доброто над злото, а зрелищността
на тържествата няма как да не направи дълбоко впечатление на европейците и постепенно да го превърне в
едни от най-популярните фестивали в
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ПРЕСЛАВА няма
нужда да се бори –
отново спечели
полагащото й се

къде бяха звездите

Наградите BRIT
Как Мадона падна
на сцената
стр. 64

Снежна мода
Ревю на пистата
в Пампорово
стр. 66

От любов е
Преслава отново стана ПЕВИЦА НА
ГОДИНАТА в ожесточена битка с
фенските агитки на Джена и Анелия

Това е откъс от списанието

