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Мигове

Внимание,
момчета!
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Stars
историите
на звездите

Всички
я искат

Преслава зарязвала гаджетата си, защото искали

да се женят за нея и да я затворят вкъщи. А един мъж
є помогнал да вземе категоричното решение и да ги
прогони
Story
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„Изобщо не изглеждах
толкова добре, колкото
сега. Но въпреки всичко,
съм имала харизмата,
таланта и съм
спечелила хората“

преслава

П

евицата все
още е в епицентъра на
най-много хули
и клюки, както сред своите
колежки, с изключение на
Галена и още няколко броящи се на
пръстите на една ръка звезди, така и
на псевдо приятели. Не можели да
понесат лекотата, с която успява и
на сцената, и с мъжете. Мнозина искат живота й, а не по-малко искат да
намерят подводните камъни, които
да хвърлят по нея. Историята й обаче дава само повод още повече да я
мразят. А един мъж да се превърне в
неин гуру и в любовта.   
Дъщеря на шивачка и шофьор, тя
не била сред най-актуалните красавици в родния си град Добрич, но пък
талантът й на певица и умението да
общува непринудено, както и да не
се заиграва със суетата, я превърнали
в любимката на съучениците й. Не
държала да е в центъра на вниманието, понякога била дори свенлива, но
заради чара й, често я канели на купоните, които организирали. Тя пък
се забавлявала и пеела за приятелите
си от сърце. Всички й предричали
успех като певица. Тя приемала комплиментите, но по онова време все
още не си представяла голямата сцена. Макар от 15-годишна да пее по
заведения и майка й да мечтаела точно нейната дъщеря да стане известна
певица.

Правейки първите си стъпки в
жанра, Преслава трупала с всеки изминат ден самоувереност. Но един
ден решила, че ще е по-добре като
завърши училище да замине за Германия, за да работи като гувернантка
в семейство с две деца. Всичко било
уредено. Но толкова била привързана към семейството си, че сама се
отказала от идеята. Противно на очакванията била умно и амбициозно
дете, което много харесвало математиката. Вероятно заради афинитета
си към цифрите, в момента Преслава
се нарежда сред най-богатите певици
в жанра, и то с парите, които сама
е изкарала. Клюките носят, че има
поне милион в банки, неотдавна си
купи собствено жилище, но така или
иначе не забравя откъде е тръгнала и
помага на родителите си.    
Една от най-актуалните звезди на
поп фолка не била красавица, дори
когато пробила в „Пайнер“ благо11
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От спортист
станах художник
Животът на
собственика на Planet
club – Владимир
Вишански, е низ
от предизвикателства.
Едно от тях е
продължителната му
битка с килограмите
Story
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М

нозина го познават
покрай успешната
верига от клубове,
които притежава,
милиони обаче го
опознаха в ролята
на Крум - едно от лошите момчета
в третия сезон на сериала „Под прикритие“. Никога не е предполагал,
че ще бъде актьор, но се съгласил
заради предизвикателството да влезе в ново амплоа. Приема с усмивка

новата си известност, истерията на
10-годишни деца, раздаването на автографи, снимките с фенове. Включително и взрива, който предизвика
в социалните мрежи с убийството на
Косъма, изигран от Александър Сано.
„Значи много добре съм си свършил
работата. Сашо тогава ми се обади
и каза: „Пич, взриви интернет“, а аз
му отговарих: „Защото съм много
добър“. Той: „Не, защото мен много
ме обичат“, разказва през смях Ви-

Големите имена

Под светлините
на Ибиса
Кейт Мос вече три десетилетия

оцелява в модната индустрия,
защото умее да се променя,
преобразява и шокира. Но животът є
невинаги е влизал в праволинейността
на котешката пътека

Story

30

Н

е искам да бъда себе
си. Никога. Ужасна
съм при моментните
снимки. Мигам през
цялото време, призна
наскоро супермоделът
пред Vanity Fair. Дори
на сватбения си ден с рок музиканта
Джейми Хинс през 2011-а поискала
съвет от Джон Галиано, за да може
да влезе в някаква роля. „Бях откачила“, казва тя. От паника. „Имаш
тайна и си последната английска
роза. Криеш се зад булото си. Когато той го вдигне, ще прозре буйното
ти минало“, казал й тогава Галиано.
Именно с негова рокля Кейт каза
„да“ на Хинс. Оттогава клубното момиче е променено. Предпочита дома
и миговете със семейството си пред
безкрайните парти маратони, наздравиците с шампанско и танците. „Оставям се по течението“, казва тя, но в
същото време няма никакво намерение да бъде скучна.

„Позирането е
инстинкт. Никой
не ти казва какво
да правиш. Трябва
да го усещаш,
без думи.
Като пъзел“

Кейт Мос

Топмоделът съжалява за някои
неща от миналото си, включително и за фотосесията за Calvin Klein,
която я изстреля в орбита на славата. „Имах нервни сривове, a бях едва
на 17“, спомня си Кейт за периодите,
когато не можела да се вдигне от
леглото в продължение на седмици.
Причината – безпокойство от бързата известност и крехката възраст, на
която трябвало да понася бремето й.
Чувствала се неудобно и от голотата
пред фотообективите, но в света на
модата всички притеснения трябва
да бъдат съблечени. Иначе оставаш
извън него. „Ако не го направиш, тогава никога няма да бъдеш ангажирана отново. Заключих се в тоалетната
и плаках много. После излязох и си
свърших работата“, връща се Кейт за
този момент, когато била на 16 години и трябвало да заснеме първата си
гола фотосесия. Освен това не харесвала гърдите си, защото се чувствала
плоска, а се налагало да ги показва
доста. Може би жертвата все пак си
струвала.
В модната индустрия тя е постигнала онова, което никой модел досега не е успял – да се задържи на
върха почти три десетилетия. Извън
блясъка на прожекторите, модния подиум и стотиците корици на известни
списания, животът на Кейт Мос е не
по-малко заслепяващ и предизвикващ
завист. Но и на ръба на пропастта,
където да се подхлъзнеш по измам31
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изкуството да живееш щастливо

нежни, кокетни
или дръзки
аромати
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спрете с
вредните

слънчеви
ласки

навици!

цветни

тонове

тайните на
тантра секса

Страхуваме ли
се от любовта

Посоки

Изкуство
под земята
Подземният превоз безспорно е удобство,
но в някои страни метростанциите
са истинско произведение на изкуството
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Formosa Boulevard в
Тайван - единственото по
рода си подобно стъклено
съоръжение в света
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Алфредо Торес
не се сдържа и
преподаде един
урок по танци
на Наталия
Кобилкина

къде бяха
звездите

ц
н
а
т
е
т
ъ
т
о
Жив
За поредна година танцувалното шоу Dancing Stars
дава заявка да се превърне в спектакъла на сезона
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