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Бягам от
скандалите
За ИВЕЛИН ПОПОВ най-важно е семейството му,
вярва, че успехът се постига с много труд, а футболът
не е просто скъпи коли и дрехи
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ариерата на капитана на националния отбор
по футбол никога не е оставала
незабелязана.
Той заслужено
получи и титлата Футболист
на годината за
2015-а година. Играта и успехите му
с футболния клуб на „Спартак“ (Москва) го превърнаха в лидер на терена.
Известен е с това, че не обича публичните изяви и избягва да говори
за личния си живот, защото смята
това за ненужно. Зад поведението му
се крие истински хъс, който го води
в професионалния му живот. Преди
броени дни певицата Елена Паришева направи на половинката си най-хубавия подарък - дари го с дъщеричка,
която нарекоха Емма. Попето и Елена имат и син, който носи името на
баща си и е на 4 годинки. „Изключително съм щастлив от раждането
на Емма. Тя, както и Ивелин младши
са желани деца, направени с много
любов. Благодаря на Елена, че ме направи горд баща за втори път. Сега
в нашето семейство сме равен брой
- две жени и двама мъже. Най-голямото щастие в живота е да има кой
да ти казва „тате“, изповядва радостта
си Ивелин. „Съдбата обича смелите“, гласи една известна поговорка.
Повтарям си я на ум, когато срещу
мен се появява усмихнат, позитивен
и добронамерен самият Ивелин. Веднага поръчва фрешове за целия екип,
който ще реализира екслузивната фотосесия и интервю за Story. Набързо
ни разказва, че е само за два дни в
София и сме истински щастливци, че
сме успели да го уговорим за интервю...

Да започнем с любовта към футбола. От
кога датира тя?

ИВЕЛИН ПОПОВ: От ранни детски години. Майка ми разказва, че от 4-годишен съм започнал с топката. Брат
ми е с пет години по-голям от мен и
той също беше футболист. Имам силна връзка с него, а той в момента се
занимава с менажирането на нашия
семеен ресторант. Изцяло е посветен
на него. Баща ми е бил футболист до
18-19-годишна възраст. Общо взето
спортно семейство сме, което явно
ме е подтиквало към футбола.

Очакваше ли да станеш Футболист на
годината?
ИВЕЛИН ПОПОВ: Честно казано го
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очаквах, тъй като бях прочел още в
средата на декември, че ще ми бъде
оказана тази чест.

Какво ти донесе тази награда?

дръстванията са ужасни и движението е много натоварено.

Кой е най-близкият ти съотборник в
Москва?

ИВЕЛИН ПОПОВ: След изпуснатата
дузпа, в мача с Малта през 2014 г.
се радвам, че сега спечелих тази награда. Върнах уважението на журналистите, на спортните хора и на феновете. Затова искрено съм щастлив
и вярвам, че след такъв момент в
моята кариера, и в моя живот, успях
да се вдигна и да взема най-високото
признание, което се дава в областта
на футбола в България.

ИВЕЛИН ПОПОВ: Аз живея в един затворен комплекс. Холандският халф
на „Спартак“ Москва - Куинси Промис, е моят най-близък колега, който
живее близо до мен. С няколко съотборници сме в много добри отношения, ходим си на гости, също излизаме по ресторанти заедно.

Как се чувстваш в националния отбор?

ИВЕЛИН ПОПОВ: В България мисленето ни, като че ли е малко по-различно. Аз се радвам, че успях, вече
съм шеста година в чужбина. Навремето, когато бях 19-годишен, български футболисти, които са играли в
чужбина, ми говореха разни неща, а
аз си мислех, че това са празни приказки и се държат много звездомански. Но излязох в чужбина и видях,
че са били много прави. Наистина
се радвам, че го осъзнах бързо, за да
се задържа. Толкова време да играеш в чужбина, никак не е малко, а
правя планове за още 5-6 години. Но
просто трябва да си промениш мисленето... Всеки български футболист,
когато отиде в чужбина, вижда, че
нещата се променят и бързо се връща в действителността.

ИВЕЛИН ПОПОВ: Винаги съм се
чувствал добре в отбора. Няма какво
да се лъжем, нещата не вървят така,
както ние всички искаме и очакваме,
но това е процес на натрупване. Мисля, че сме на ниско ниво и само с
работа и труд ще може да се върнем
към успехите и победите, за да върнем и доверието на феновете.

Разбираш ли се с останалите ти
съотборници?

ИВЕЛИН ПОПОВ: Аз с никого и никога
не съм имал проблеми. С някои съм
в по-близки отношения, с други съм
в по-колегиални, като всеки един човек във всяка една работа.

Доволен ли си от новия си отбор
„Спартак“ (Москва)?

ИВЕЛИН ПОПОВ: Чувствам се много
добре. Това е една сбъдната мечта,
която преследвам дълги години. Исках да постигна трансфер в голям отбор. Преди шест месеца го направих
и съм изключително доволен. Харесва ми и Москва, красив град, но за-

Смяташ ли, че съотборниците ти,
които са чужденци, са много по-различни
от родните футболисти?

Мислил ли си, след като приключиш с
футбола, с какво ще се занимаваш?

ИВЕЛИН ПОПОВ: Обещал съм си, след
като приключа активната си спортна кариера, да се отдам изцяло на
семейството и съпругата си, защото

Звезди

Пак се
хванаха
гуша за
гуша
Родата на МАРАЯ КЕРИ
за пореден път възропта,
че им плаща малко

Т

ези дни Марая Кери като
че ли се интересува повече
от празнуването на 46-ия
си рожден ден, отколкото
какво мислят и говорят на
всеослушание за нея роднините й. А то не е никак лицеприятно. Морган, по-големият брат на
звездата, директно я нарече „зла вещица“ и чрез медиите я обвини пред
целия свят, че не й пука за родната й
сестра, която умира. Естествено, става дума за пари. Алисън, по-голямата
сестра на Марая и бивша проститутка, гасне от HIV и се нуждае от тежка операция на мозъка и гръбначния
стълб, а Кери за пореден път отказва
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Певицата е
всеотдайна
майка

Звезди

ПОЗВОЛИ
СИ ДА Е
ЩАСТЛИВА
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА избрала

да стане майка на 52
години, защото Пламен не
изисквал от нея да жертва
свободата си

Т

я е репортер и автор на
поредица от документални филми за най-горещите точки по света - Ирак,
Иран, Сомалия, Афганистан, Израел, Русия, Украйна, Колумбия, Чечня, Северна Корея,
Алжир, Босна, Косовo...
Елена Йончева винаги е изумявала
публиката как преминава с невинното си, почти ангелско лице, през
най-горещите точки на планетата, за
да направи поредния си репортаж –
обикновено за смъртта и за раждащият се ужас след нея.

Но ето че новината за новия живот в семейството на Елена дойде, макар и доста позакъснял според
някои. „Приятели, днес в 9 часа се
роди Теодор (Тео). Нашият прекрасен юнак е 3 кг и 50 см. Очакваме
да получава и да дарява много любов
и доброта. Благодарни сме на екипа на Майчин дом, на д -р Карамишева, д-р Гърчев, д-р Начев, доцент
Карагьозова - най-слънчевите професионалисти, които помогнаха на
Тео да си появи в този първи ден на
пролетта“ - написа на стената си във
facebook Йончева.
Story
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Журналистката стана известна обаче не само със смелите си репортажи, а и с връзката си с експремиера
Сергей Станишев. По време на дългото им партньорство нито тя, нито
той даваха информация за личния
им живот и чак две години след като
скъсаха, култовата репортерка повдигна малко завесата какви всъщност са
били взаимоотношенията им. Разбра
се, че любовта им угаснала много
преди края на връзката, а дори когато
краят настъпил, те решили да не го
обявяват, за да не развали този факт
имиджа на лидера на БСП. Продължавали да се преструват на интимни,
докато един ден френският майстор
на камерата Стефан, който е с цяло
десетилетие по-млад от Елена, не
побързал да се похвали във facebook
за най-новото си завоевание. Качил
там обща снимка с журналистката,
на която двамата се целуват. И България разбира, че Елена и Станишев
просто имитират, че са заедно. Това
става причина Йончева да сложи точка и на новата си авантюра, но и да
даде някаква, макар и малка яснота
за отношенията си с бившия премиер. „Поемам изцяло вината за разпадането на тази връзка, защото той

ме предупреди още когато трябваше
да вземе решение дали да поеме премиерския пост. Каза ми: „Елена, ще
бъда страшно ангажиран и няма да
имам почти никакво време за нас с
теб.“ Тогава не повярвах на тези му
думи. И го посъветвах да приеме.
А после именно аз бях тази, която
не издържа на самотата от това, че
почти не го виждам и го напуснах.“
Тя не скри, че между двамата никога
не е стоял въпросът за брак, защото
не може да живее с мъж, който не й
дава никаква сигурност и не я кара
да се чувства защитена.
Това обаче не може да се каже и
за любовта и с архитекта Пламен Тодоров. Именно с 12 години по-младият от нея мъж Елена Йончева започва да мисли за сватба и наследник.
Дори няколко пъти се заговори за
таен брак между двамата, но до официален подпис досега така и не се
стигна.

Тя дори заряза за няколко години
репортерстването, за да се отдаде на семейството, макар и да казваше: „Не трябва да жертваш нещо,
за сметка на друго – в случая професията. Може би съм се простила с

Звезди

Рут показва характер
в женския отбор на
„Звездни стажанти“

Т

ВСЕ
ОСТАВА
САМА
Майката на РУТ КОЛЕВА я изоставя, когато
е на 10 г., и заради тази травма певицата се
страхува да не последва същия модел
Story
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алантливата Рут Колева,
която в момента радва почитателите си във формата
„Зведни стажанти“, започва
да пее още като 3-4-годишно дете. А майка й, която е
художничка, я учи да свири на пиано.
По-късно момичето тръгва на уроци и
макар баща й да не е съгласен да пътува сама по трамваите през няколко
квартала, тя не го слуша, а по-късно
избира още по-далечна дестинация за
уроци – Пловдив, докъдето пътува с
влак. Певицата учи „Медии и комуникации“ в Утрехт, Холандия, а по-късно в Hollywood Music Academy в Лос
Анджелис, след като печели стипендия от фондацията на Стиви Уондър,
записвала е песни в Ню Йорк с Джо
Флечър – мениджърът, работил с Еминем, Black Eyed Peas и BB King и концертира по целия свят. А в България
стана известна покрай участието си в
Music Idol.

Заради безспорните си музикални успехи Рут много негодува, когато се
говори за личния й живот. Обаче съвсем няма основание за това, тъй като
през 2013 г. участва в риалити формата
„Къртицата“ и по този начин направи
съпричастна цяла България с драмата си – докато бе в шоуто, се оказа,
че е бременна от бившия си приятел
– младият актьор Калоян Трифонов.
Преди да разбере за деликатното си
положение, Рут започна флирт с един
от съотборниците си, който впоследствие спечели формата – Любомир.
Оказа се, че с с Калоян са се разделили малко преди това, когато, по време
на едно от нейните излизания от базата на „Къртицата“, се оказало, че той
е изхарчил всичките й пари и започнал да й иска още. Рут изплака много
сълзи, даде не едно и две интервюта
за отношенията им и положението си

Звезди

М

ногобройните ангажименти
в киното
и най-вече
снимките
от поредицата „Дивергенти“ за пореден път принудиха актьора и годеницата
му да отложат сватбата си.
Само преди няколко месеца красавецът с най-сочните устни беше забелязан
да оглежда пръстени в бижутериен магазин, което
моментално наведе на мисълта, че двойката най-накрая е на път да направи
сериозната крачка във взаимоотношенията си.

Да, ама не. Сватба и
през 2016 г. няма да има.
Близки до Тео и дългогодишната му половинка Рут
споделят, че той й е обещал, че двамата ще сключат брак, едва след като
работата му по „Дивергенти“ приключи. Това обаче
ще се случи чак догодина,
когато на голям екран ще
излезе и последният филм
от поредицата.
От своя страна блондинката се стараела да не
притиска прекалено много
любимия си за сватба и
му влизала в положение,
колкото и да нямала търпение официално да стане
госпожа Джеймс. Самата
Рут е актриса и макар че
се изявява основно в телевизията, а не във високобюджетни филми като
Тео, знаела колко е трудно
за всеки актьор да отдели
време за подготовката на
една сватба. Особено когато е в пика на кариерата
си, както в момента е любимият й.
Поредното решение на
Джеймс да отложи отиването до олтара обаче
предизвика и немалко коментари, че той може би
няма желание да стане
законен съпруг на Рут, с
която е заедно от 2009 г.
Особено много се засилиха
Story
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Няма
време да
се ожени

Красавецът ТЕО ДЖЕЙМС е сгоден за
дългогодишната си половинка Рут Кирни,
но двамата все отлагат момента, в който
ще застанат пред олтара

С гаджето
си Рут

Големите имена

ПРЕДРАЗС
Story
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ПРЕБОРИ
СЪДЪЦИТЕ

Днес ЕЛЪН

ДЕДЖЕНЕРЪС е една

от най-влиятелните
жени в света. Не всичко в
живота й обаче е вървяло
по мед и масло. Особено след
признанието є, че е гей

В

секи ден близо 4 милиона
зрители сядат пред телевизорите, за да гледат ток
шоуто на 58-годишната комедиантка. Големият интерес го превърна в едно от
най-рейтинговите дневни
предавания, а самата Елън е сравнявана с идола си Опра Уинфри.
Подобно на тв иконата и Дедженеръс успява да навлезе в най-личното
пространство на своите гости, които с
готовност й разказват както за щастливите, така и за трудните мигове в
живота си. Разликата между двете водещи е, че Елън го прави с чувство
за хумор, без да влага излишен драматизъм. На диванчето срещу вечно
усмихнатата блондинка са сядали както най-големите имена в шоубизнеса,
така и видни политици, сред които
настоящото президентско семейство
на Америка. Да накараш Барак Обама да се кърши в секси танц с теб на
сцената, или да правиш лицеви опори
със съпругата му Мишел, изисква сериозна доза самочувствие. В предаването й също така сериозно място има
хуманитарната дейност, като водещата
и спонсорите й помагат материално и
емоционално на стотици зрители.

Поведението и положителното отношение, което Елън демонстрира,
заслужено я превърнаха в „любим ТВ
водещ“. Именно тази титла и едноименната награда й се връчва шест
поредни години на наградите People’s
Choice, което е малка част от всичките 65 приза, които е получавала през
годините на най-престижните церемонии. Самата тя е била водеща на
немалко такива, като два пъти е била
домакин на Оскарите. Точно там тя
създаде прецедент, и с фотос, в който
включи някои от най-популярните актьори, и счупи рекорд в Twitter.
Днес животът на 58-годишната тв
звезда изглежда перфектен – работи
в сфера, която обича, професията й
носи купища пари (състоянието й се
оценява на 350 милиона долара), а у
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„Защо обичта е важна“ психотерапевтката Сю Герхард
обяснява как привързаността изпълнява решаваща
роля за развитието в началните етапи от живота, как
най-ранните взаимоотношения между бебето и неговите родители имат
дълготрайни и сериозни последици.
Като разглежда биологическите и
психологическите механизми, посредством които тези отношения моделират нервната система на бебето, Сю
Герхард показва как развитието на
мозъка предопределя бъдещото емоционално щастие на човека. Обект
на нейния детайлен анализ са конкретни ранни „пътища“, които могат
да окажат влияние върху начина, по
който реагираме на стреса и могат да
допринесат за развитието в зряла възраст на проблеми като анорексия, алкохолна или наркотична зависимост
и антисоциално поведение.

Бебето е като суровия материал,
от който се създава същността.
Всеки от нас идва с генетична схема
и уникален набор от възможности.
Има тяло, програмирано да се развие
Story
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по определен начин, но това в никакъв случай не става автоматично. Бебето е интерактивен проект, то не се
самозахранва. Организмът на човешкото бебе има различни системи в
режим на готовност, но и много други, които са незавършени и биха се
развили единствено под въздействието на друго човешко същество. Някои автори наричат бебето „външен
ембрион“ и в определен смисъл човешкото бебе е незавършено и трябва
да бъде програмирано от възрастните.
Това има еволюционно значение, защото дава възможност на човешката
култура да се предава по-ефективно
на следващото поколение. Всяко бебе
може да бъде „изработено по поръчка“ или скроено според обстоятелствата и средата, в която се намира.
Бебето, родено в древно планинско
племе в Непал, ще има различни
културни нужди от тези на градско
бебе, родено в Манхатън.
Първо трябва да бъде зададена
нормата, а това е социален процес.
Едно бебе не прави това само, а
координира системите си с тези на
хората около него. Бебетата на депресирани майки се приспособяват

към слабо стимулиране и свикват
с липсата на положителни чувства.
Бебетата на тревожни майки биха
могли да изпаднат в състояние на
превъзбуда и да добият усещането, че
чувствата просто експлодират от теб
и нито ти, нито някой друг може да
промени това (или може да се опитат да изключат всички свои чувства,
за да се справят). Бебетата, получили
правилно отношение, очакват от света около тях да бъде отзивчив към
чувствата им и да помага за връщането на напрежението към нормално
състояние; те се научават сами да се
успокояват благодарение на това, че
някой друг го е правил за тях преди.

В наши дни не е популярно да се
навлиза надълбоко в темата за огромната отговорност на родителя, тъй
като жените отчаяно са се борили
да се докажат като равни на мъжа в
работата и не желаят да се чувстват
виновни за това, че са избрали кариерата или печелят пари, докато някой
друг се грижи за децата им. В преподавателската си дейност съм забелязала, че студентите неминуемо повдигат
въпроса дали майките трябва да бъдат
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ипър, третият по големина
остров в Средиземно море,
от години е разделен на две –
в южната част е Република
Кипър, с гръцко население
и член на ЕС, а на север се
простира Севернокипърска турска република - призната единствено от Турция,
където живеят изцяло турци. Т.н. „Зелена линия“, дългата 180 км. буферна област между двете държави, се охранява
от войските на ООН, защото етническият конфликт от 60-ти и 70-те години на
XX в. няма как да бъде забравен. Тогава
повече от 160 хиляди кипърски гърци
са принудени да напуснат домовете си
на север, буквално за часове, и да се
преселят на юг, а 65 хиляди турци бягат
на север. Хиляди са убити, ранени или
безследно изчезнали. Днес в Севернокипърска турска република не живее нито
един грък и обратното – нито едно турско семейство няма къща на юг. Всъщност т.н. "кипърски въпрос" е отражение
на борбата между различни държави за
упражняването на контрол на острова,
от което, както винаги се случва, страда
мирното население, доскоро живяло в
етнически мир.

СТРОВЪТ
ВЕ ЛИЦА
ЛАРНАКА е един от градовете, в които

може да видите културни образци от всички
епохи и народи, владели Кипър през вековете,
наслаждавайки се на истинско безвремие

Но като че ли в Кипър винаги е било
така. Пресечна точка между Европа,
Азия и Африка, различни народи и култури са се борили да владеят това красиво парче земя. В Ларнака, третият по
големина град в Кипър и туристически
център, разположен на юг в гръцката
част на острова, любопитният турист
може да види от всичко - от праисторически паметници, през антични градове,
византийски църкви и османски джамии
до модерни магазини и заведения на
брега на морето. Ларнака е посещавана
целогодишно от туристи от цял свят, заради мекия климат и възможността за
по-издържливите да се съблекат на плажа дори в началото на март, когато температурите на въздуха са 15-18 градуса.
Румените немци и англичани с радост
водят тук децата си през пролетта, пият
кафе на припек на някой от многобройните заведения по крайбрежната улица и
с блажени усмивки си мислят как удължат лятото си с цели няколко месеца.
Красивата крайбрежна алея с палми в
Ларнака е една от емблемите на града място за отмарящи разходки, коктейли
и вкусна храна както на местите, така и
на гостите на града. Нарича се „Финикудес“, както и плажът до нея, което в
превод означава „малки палми“. Засадени на алеята през 1922 г., днес те са високи дървета и повод за гордост на ларнакчани. Крайбрежната алея започва от
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ДИНКО ДИНЕВ и
съпругата му СОНЯ
бяха специални гости
на премиерата

къде бяха звездите

За рекорд на Гинес
„ПОД ПРИКРИТИЕ“ е най-продаваният сериал в света, в този момент.

Хитовата сага завладя 186 територии на четири континента

Sofia Fashion Week

Срещу терора

В столицата бяха представени
най-новите модни тенденции
стр. 64

Звездите от „Батман срещу Супермен“
се обявиха срещу терористичните актове
стр. 66
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