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Благодарение на щастлива връзка АЛЕКСАНДРА ЖЕКОВА оставя зад гърба
си труден период, белязан от раздели и провали в професионалния спорт
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Т

я се движи по
ръба на пропастта. Защото страстта към спорта
често е по-силна
от страха, особено
когато се посвещаваш напълно.
А крехката и нежна Сани се преобразява в безмилостна снежна кралица,
усети ли пистата под краката си. Но
когато се качиш на ски още преди да
си проходил и се захванеш със сноуборд едва на 8 години, пътят е само
един.
Директно от Олимпиадата в Сочи
младата спортистка се впусна в
Dancing Stars с танцова стъпка. Поредното предизвикателство, което
приема след добре обмислено решение. Като всяка сериозна крачка
в живота си. Защото извън пистата
жонглирането по ръба може да те
подведе в нежелана посока.
Когато получава поканата да стане част от танцовото риалити, Сани
го обсъжда, както с треньора и мениджъра на БФСки, така и със семейството си и със своя приятел.
Всички приели идеята въодушевено,
единствено мъжът до нея бил по-резервиран. „Нормално е един мъж да
изпитва ревност към половинката
си, когато тя танцува с друг“, откровена е Александра. В крайна сметка
отговорът, който дава е „Да“. Приема участието си в Dancing Stars като
осъществяването на детска мечта,
защото от малка искала да се научи
да танцува. „Докосвайки се до екипа
на Dancing Stars, аз се потопих в приказка. Зрителите ще ме видят в една
нова светлина - без каска, без сноуборд обувки, на ток, с изключително
женствени тоалети и ще видят малко
по-чувствена и артистична Александра.“

За сноубордиската, която накара
българите да се гордеят с постижението й на Олимпиадата, популярността е странно нещо. Никога не се
е стремяла към нея. Би казала дори,
че я притеснява. Но в същото време осъзнава, че чрез постиженията
си дава на хората емоция и радост, и
това я удовлетворява. И защото славата не й е цел, тя не иска хората да
четат за интимния й свят, а единствено и само за резултатите, които постига на пистата. Но все пак е готова
да открехне завесата, поне донякъде,
и да издаде дали любовта има намеса

за широката й усмивка.
За 12 години, посветени на професионалния спорт, Александра винаги
е пренебрегвала личното си време.
Това й липсвало. „До много скоро аз
нямах сериозен приятел, защото малко мъже биха се ангажирали с жена,
която пътува толкова често, която
има толкова сериозни ангажименти,
която е силна, борбена, успешна“,
признава 26-годишната дама. От една
година обаче Сани има човек до себе
си. Щастлива е и се надява да запази това усещане за дълго време. За
него издава единствено, че е прекрасен млад мъж, много интелигентен,
интересен, всестранно развит, със сериозна професия, предприемчив и
вече развива личния си бизнес. „И е
много борбен, защото той се справя
абсолютно самостоятелно в живота и
държи на семейството, държи на мен.
Подкрепя ме, разбира ме, въпреки че
често му се налага да е сам. Щастлива съм, че го срещнах и се надявам
да успея да го запазя близо до себе
си“, допълва още Сани развълнувано.
Вече споделят и общ дом, а изминалата година била толкова пъстра и
изпълнена с красиви моменти и емоции, че за нея сякаш са минали десет. „Това е най-хубавото“, замечтано
прошепва влюбеното момиче.

Но в любовта винаги има запазено
място за препятствията, които подлагат на изпитание силата на емоциите. В тяхната романтична история
това са непрестанните пътувания на
Александра, а решението да скъсят
тези разстояния е един – той по-често да пътува с нея. „Досега не сме
правили този експеримент, защото
е много важно аз да запазя фокуса
върху работата си, но ни предстои да
го направим и се надявам да бъде
успешен“, усмихва се сноубордистката. Въпреки че един от уроците, на
който се е научила, е никога да не
смесва работата с любовта. „Много е
важно в работата си да бъдеш отдаден изцяло на нея. А в личния живот
изцяло отдаден на него. Иначе много
трудно биха се получили нещата.“
Колкото и да се опитва да опази
личния си свят извън обсега на публичното пространство и недоброжелателите, опитът се оказал неуспешен с
предишния й приятел – сноубордистът Алекс Пулин. Любовта си с австралиеца Сани определя като детска,
защото и двамата били твърде млади,
когато се срещнали. За нея това било
9

Story

Звезди
Вержи се
превърнала
в любимата
спътница
за дългото
пътуване в
живота

Талантът да рисува среща
ДРАГО СИМЕОНОВ с
половинката в живота му

М

омичетата винаги го
заглеждат и не само,
защото е известен
журналист и водещ.
Носи чара на онази
вродена закачлива
усмивка, която остава на лицето му,
дори когато на челото му се появи
малка бръчка между веждите, която
издава, че може би е сърдит – състояние, в което никога не остава твърде
дълго. За Драго Симеонов обаче любовта прилича на олимпиада – всички
искат да участват в нея, но някои са
бегачи на късите дисциплини, а други
предпочитат маратона. Не иска да се
определя категорично, защото „животът винаги ще намери начин да ти
смигне: Избягвай декларациите, моля!
Но предпочитам нещата да са по-бавни, но по-постоянни, независимо дали
става въпрос за емоции, или за професия.“ Такава е историята на любовта
му с Вержи – жената, с която разбрал,
че трябва да сподели живота си преди
15 години. Време, толкова дълго, че
на някои може да се стори скучно, но
скучна любовна история няма, категоричен е Драго.

Неговата започнала, когато бил
още студент на 23 години. И понеже един от малко известните му таланти е да рисува, хванал се в едно
магазинче в базар Хавана в центъра
на София, да прави тениски със закачливи надписи и картинки. Тогава това
било нещо ново в България. „Хората
ми носеха снимки, а аз правех весели
картинки, така че може да се каже,
че още тогава съм бил в бизнеса с
Story
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Любовта
като
маратон

Звезди
Когато не се борят като
Овни, ВЕСИ БОНЕВА
и ДОН ЕДИ КАЗАСЯН
си правят романтични
сюрпризи, които обаче
завършват винаги смешно

СТРАСТНА ИГРА
НА ТАБЛА
Д
Любовта
между Еди
и Чери е
безмерна
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вамата седят до старото пиано в ресторанта
на Хилда Казасян - любимото място на Еди.
Категоричен е, че тук
усеща духа на любимата
си баба Хилда, на която принадлежал
инструмента, преди да стане личното
пиано на Хилдичка, както обича да
нарича братовчедката си. На пианото
обаче свири Веси Бонева, а Еди, или
Дон Еди, както наричат Еди Казасян,
признава, че за първи път е тъжен,
че някога не се е научил да използва клавишите. „Някога татко каза:
„Никога няма да те накарам насила.
Ако едно нещо ти харесва, ти сам ще
се протегнеш и ще го вземеш!“ Сега
покрай Веси имам изумителна нужда
да се науча да свиря на пиано, чувствам го като потребност“, споделя Еди

Казасян, а Веси бърза да поясни, че
храносмилателната му система работи много добре, когато тя свири.
И двамата се смеят. Всъщност те са
двойка, която намира и най-странните поводи да се смее. Освен, ако
не са в миг на единоборство, кой да
бъде лидерът за деня. „И двамата
сме зодия Овен и сме изключително активни емоционално, физически
и психически – опитва се да обясни
особеностите на връзката им Веси. От нас извират идеи, чувства, почти
непрекъснато сме в много странен
двубой за това, кой ще бъде водещият днес. Давам за пример как трябва
да си разпределим задачите за деня,
за да може все пак да се свърши някаква работа. Докато аз планирам
всичко, Еди вече е взел друго решение, което аз трябва да последвам,

Големите имена

Под ръка с к
Story
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късмета

Откакто се помни

МАТЮ МАККОНЪХИ

експлоатира харизмата си
и постига с лекота онова,
за което други се борят с
години

М

атю Макконъхи се
прибира зад кулисите, след като току-що е прегърнл
лелеяната статуетка
Оскар за ролята си
във филма „Клубът на купувачите от Далас“ (Dallas
Buyers Club). Преди това, мимоходом
е спрял за бърза прегръдка с Леонардо ди Каприо – актьорът, който
за пореден път се размина с напълно
заслужения приз. Извинение за несправедливостта, по холивудски лицемерно приятелство или нещо друго – само Матю и Лео си знаят какво
се е случило за тези няколко секунди,
запечатани на всички камери.
Минути по-късно Макконъхи се
нареди и в топлистата на победителите, зашеметили публиката с благодарствената си реч, в която освен традиционното споменаване на родителите
си и най-вече на покойния си баща,
Матю благодари на... себе си. Но
това е той – ирландецът, който ходи
под ръка с късмета още преди времето, когато случайно запознанство в
един бар, слага началото на филмовата му кариера. Просто някои момчета са родени под щастлива звезда и
Матю е един от тях.

Син на учителка и собственик на
бензиностанция, той не знае какво
е тежко детство, нито трудно сбъднати мечти. Тийнейджърските му години съчетават приличен успех в училище и нон стоп купон. През седмицата
работел като разносвач на бира, но
не защото семейството с три момчета
страдало от недоимък, а само за да
ги похарчи по партита през уикенда
или да си направи весела ваканция
някъде далеч от дома. Строен и атлетичен, Матю израснал като истински
Мистър Мечта за момичетата около
себе си. Не било проблем да завърши
и юридически науки в университета.
Но точно тогава усетил, че нещо не
го влече правото и че за първи път
завижда на най-добрия си приятел,
който ходел на актьорски курсове. И
щом мисълта минала през главата
27
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КАК НИ
ПОМАГА
ЙОГАТА

Сред най-добре
облечените дами
на церемонията
несъмнено бе
Чарлийз Терон,
която бе избрала
отново Dior

На афтърпартито Джаред Лето беше обект на желание, само
Ан Хатауей май не се суетеше в негово присъствие

В ТОН ЧЕРНО
И БЯЛО
В едната или другата крайност, тези два цвята никога
не изневеряват на дамите, които ги носят. Дори когато
вървят ръка за ръка в един тоалет. Контраст, който
позволява на елегантността да се открои.
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Fashion

И
МОЯТА
РОКЛЯ
СЪЩО
Кейт Хъдсън бе
неотразима с
тоалета си на
Versace и, въпреки
че не бе в листа
на номинираните
и победителите,
актрисата
оглави някои от
класациите на
модните критици.

Мария Меноус

ПО
СЛЕДИТЕ НА
НЕЖНОСТТА
Най-силно беше присъствието на телесните нюанси,
които знаменитостите често избират за червения
килим. При някои от роклите те бяха подсилени с
метални отблясъци, които направиха парада на
суетата на Оскар-ите още по-изискан.

Story
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Посоки

Седемте пер
на Тиренско
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рли
о море

Вулкани, вино и
безвремие привличат
на ЕОЛИЙСКИТЕ
ОСТРОВИ както
богати туристи, така
и авантюристи от
цяла Европа

П

рез 2000 г. ЮНЕСКО
включва 7-те италиански
островчета на североизток от Сицилия в списъка
на световното културно
и природно наследство.
Много векове преди това пък те били
оценени по достойнство първо от
древните гърци, които вярвали, че тук
е домът на бога на вятъра Еол, след
това от римляните, а след упадъка на
Римската империя, от варварски племена, византийци и османски турци.
Вулканичният произход и трите
действащи вулкана, морето и мекият
климат тук са причина причудливите
скални форми и буйната растителност
да останат с векове визитна картичка
на това местенце от Рая. Само някои
от островите са обитаеми, а белите
къщи, с лози и яркорозови бугенвилеи, пълзящи по стените им, създават
спокойствие и усещане за безвремие.
Местните хора са заети в сферата на
туризма, в услуга на 200 000 гости,
които ежегодно идват тук, за да се
насладят на тихите заливи и закътаните долини на остров Салина, да
преживеят благоговение пред тътена
и лавата на истински действащ вулкан на Стромболи, да се порадват на
вкаменените пръсти на бог Еол или
да се поклонят в катедралата на свети
Вартоломей в Липари. Или просто да
се гмуркат около яхтите си и да вечерят в някои от скъпите хотели в Панарея. Всеки от Еолийските острови
носи в себе си различно очарование и
може да възторгне както бизнесмени
с дебели банкови сметки, така и неохипита с огромни раници на гърба.

Старият град в Липари
Столица на архипелага е о. Липари. Той не е голям, само 37 кв. км,
но тук има достатъчно живописни
и интересни места, които да посетите. Най-известното от тях са скалите
Faraglioni, за които легендата носи,
че са вкаменените пръсти на бога на
ветровете. Любителите на природните
красоти ще ахнат пред Пещерата на
коня, където светлината играе и съз57

Story

ЕВГЕНИ МИНЧЕВ със
звездите на вечерта – АНДРЕА, ЕЛЕНА
КРИСТИАНО и Мис
Уелс Великобритания
2013 ГАБРИЕЛ ШОУ

Party

къде бяха звездите

Звездно

Годишният купон на
Communicorp Group.
Кой как се забавлява
стр. 64

Обновен

Jim Beam Club в
Студенстки град отново
отвори врати
стр. 66

Бал на
топмоделите
Лорд Евгени Минчев връчи наградата
FASHION IDOL на годината на Андреа и
тенисистката Сесил Каратанчева на 25-ия
Бал на топмоделите. Специален гост на
събитието бе Мис Уелс Великобритания 2013
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