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Научен
съм да се
задоволявам
с малко
След като окончателно се раздели с Мис Свят Азра Акън
след 11 години заедно, сърцето на КЪВАНЧ ТАТЛЪТУ
не остава свободно нито за миг
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Т

урският Брад Пит,
който играе главна роля в сериала
„Север юг“ по bTV,
е един от най-скъпоплатените актьори в южната ни
съседка. Но сякаш
напук на известността, светлините на прожекторите
и женското внимание, Къванч се определя като срамежлив и предпочита
да споделя свободните си мигове със
семейството си и добермана Парс.
Той е и един от тези, които много ценят и самотата. Понякога. Не обича
да излиза по нощни клубове и заменя
суетата на червения килим за вечер
с приятели в домашна обстановка, с
които гледат телевизия или си организират турнири по табла.

Любовта обаче го следва по петите
и той явно няма нищо против. Последното завоевание на актьора се
казва Башак Дизер, дизайнер и стилист, учила мода във Франция и Италия. Двамата са заедно от близо три
месеца, малко след като Татлъту се
разделил с френския модел Флоранс
Йожени. Самата Башак пък малко
преди това официално се разделила
със съпруга си. „Няма идеална жена.
Това не е нещо, което може да си
поръчаш. Блондинки, брюнетки, синеоки, чернооки... Тук не избираш по
цвят. Важното е да ми допадне по характер“, споделя Къванч и признава,
че е моногамен, консервативен и си
пада по сериозните връзки.
И сме склонни да повярваме на
турския секссимвол, който преди една
година на официална пресконферен-

Красивата Азра
Акън така и не успя
да го заведе до
олтара

ция обяви, че се разделя с дългогодишната си приятелка – красивата
Мис Свят 2002 Азра Акън, и то малко
след като мълвата упорито носеше,
че двамата са се венчали тайно. Любовната им история води началото си
именно от 2002-а, когато Къванч спечелил конкурса Best Model в Турция,
а веднага след това и световния Best
Model of the World. Точно тогава се
запознал с Азра, която току-що била
обявена за най-красивата жена на
света. Връзката им започнала веднага
и продължила до 2008 година, когато
се разделили. След нея в краткия любовен списък на Мехмед от „Перла“
се появявили имената на актрисите
Мелтем Джумбюл и Идил Фърат. Докато отново не се озовал в обятията
на Акън през 2011-а. Само че година
по-късно любовният им романс бил
последван от поредната раздяла. Този
път за два месеца, в които Къванч
и Азра отново осъзнали, че не могат един без друг и пак се събрали.
Окончателният край на продължилата 11 години сага, напомняща турски
сериал, настъпи миналия февруари.

Според някои слухове причина за
разлъката на една от най-красивите
турски светски двойки е това, че актьорът й изневерил, и то не с кого
да е, а с нейната учителка по танци.
Научавайки за тази изневяра, Азра
сложила край на голямата любов и
затворила страницата, наречена Къванч, завинаги. Самата тя вече не
желаела по никакъв начин да се среща с него и много внимавала да не
попаднат в обща компания, издават
близки до двойката. Други пък твърдят, че причина за раздялата е, че
Азра Акън вече искала да има семейство и деца, докато Къванч все още
не бил готов за тази крачка. Затова
Мис Свят 2002 се е върнала при детската си любов. Най-смелата версия
свързва страха на актьора от сериозно обвързване с тайна афера с мъж,
и то известен, която го изстреляла
към славата, но която не можел да
допусне да се разчуе. Още повече,
че сам твърди: „Не търпя връзки, основани на лъжа“. А що се отнася до
жените, които могат да го впечатлят,
то те трябва да бъдат без грим, семпло облечени и по възможност да
не носят високи токчета. „Не такива, които в осем сутринта изглеждат
така сякаш току-що са излезли от
фризьор. Не ми допадат нито мъже,
нито жени, които прекалено много се
9
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Звезди
На финала на
X Factor Жана
получи подкрепата
на Стефан и Леон

ЖАНА БЕРГЕНДОРФ

скоро ще прегърне сина си,
заради когото съпругът
є Стефан мести целия си
бизнес в България

К

огато угаснат светлините
на музикално шоу като
X Factor, от което си бил
част повече от три месеца, дори и да слезеш от
сцената като победител,
реалността не винаги ти предлага
това, което си очаквал. За Жана обаче трудности не е имало. Просто от
един натоварен режим преминала в
друг, само програмата била различна.
Вечерта след финала на шоуто имала и първото си участие. „Изведнъж
се оказах заобиколена с един екип
от хора, които заедно с мен споделят
мечтата ми да постигна успех в музиката и работят с огромна енергия
за това. Усещам грижата им и амбицията им да направим най-доброто
и това ме мотивира допълнително.
Много е хубаво да можеш да разчиташ на машина като „Вирджиния
Рекърдс“ да застане зад идеите ти и
вижданията ти, да знаеш, че има кой
да реализира и най-нестандартните ти
хрумвания. В този момент ти се струва, че няма граници, че можеш да
стигнеш отвъд мечтите си.“
Несъмнено животът на Бергендорф
се е променил, но както самата тя
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Леон ще
живее
при нея

Звезди

Синът ми
приема Тома
като приятел
Рокаджията не се опитвал да играе баща на
детето на АЛБЕНА МИХОВА и контролирал
тийнейджъра, само когато майка му отсъства

Е

ксплозивната Албена
напоследък доказва, че
талантите й на сцената не
се изчерпват с актьорството
и пеенето. В Dancing
Stars тя се изявява доста
успешно, макар да не е танцувала
никога в живота за разлика от други
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участници. Риалити форматите пасват
на актрисата идеално и когато й
предложили да участва в танцовото
шоу, не се поколебала нито за миг да
се пробва. Мислила си, че близките
й вече са свикнали с нейните
участия в подобни предавания и
няма да се вълнуват толкова и да

я подкрепят с цялото си сърце.
Двамата мъже вкъщи обаче били
страшно въодушевени от танците
й. Всяка вечер стискали палци
пред телевизора и буйно обсъждали
представянето й.

Близо 4 години Албена живее с певеца Тома Здравков, станал известен
като победител от Music Idol 2, с когото отглежда 15-годишния си син.
Рокаджията и актрисата все още са
заедно и живеят като семейство, напук на прогнозите на недоброжелателите, че 12-годишната им разлика в
полза на Албена ще им изиграе лоша
шега. Освен че се обичат както преди, допълнителен бонус за връзката
им е, че тийнейджърът вкъщи приемал Тома като приятел, а не като
втори баща, с когото трябва да се съобразява.

Звезди

НИЕ СМЕ КАТО
СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА
ИВАЙЛА и БОЖИДАРА БАКАЛОВИ са много

различни, но не могат една без друга

Т

ъмнокоса, с топли очи и
приканяща усмивка – това
е Ивайла. Светла бяла
кожа и подхождащата й
коса, светъл, малко високомерен поглед и леко
стиснати устни – това е Божидара.
Вярно – и косата, и очите могат да
се променят, както си поиска една
съвременна дама. Но не и излъчването, което от пръв поглед показва,
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че близначките са като два коренно
различни свята. Има ли война между
двете или взаимните предизвикателства успяват да се балансират като ин
и ян?

И Ивайла, и Божидара твърдят,
че не могат една без друга. Пред
публика обаче, са се показвали като
дует един единствен път – в риалити
формата VIP Brother преди 5 години.

Сега, когато Ивайла отново е във вихъра на телевизионното шоу, Божидара отсъства. Така е почти винаги,
откакто Ивайла сложи короната Мис
България 2001, а Божидара стана известна като другата сестра – тази,
от която се очаква ревност и завист.
Изненадващо Божидара приема ролята на сянката в публичното пространство вече 13 години. Но не и в
живота. Там двете са пълни противоположности, които си приличат единствено по това, че двете отстояват
себе си с упоритост, на която може
да съперничи само другата в странния дует Бакалови.

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Дуенде и
любов на
талази
Story
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ТАТЯНА ЛОЛОВА – българката с украински

поглед, избира любовта в живота, но за своя
благословия приема таланта си
я е умна, забавна, понякога остра
и критична, кокетна,
щедра, на моменти
обрана, друг път смешна, а често и трогателна. С една дума
– фурия. Присъствието й е несравнимо магнетично, Татяна
Лолова може да изнесе
цял спектакъл на гърба си, но дори да мине
за секунди по сцената,
впечатлението, което оставя
след себе си, дълго държи под напрежение публиката. Тя извади наяве
своето дуенде - тайнствената сила,
скрита в човека, с десетките роли,
които пресъздаде в театъра и киното.
„Обожавам сочните роли. Цяла бака
да имам от тях, пак няма да им се
наситя. Че на кого му омръзва да играе?“ - пита усмихната актриса. „А на
кого му омръзва да я гледа“ - отговаря публиката.

И ако е вярно, че актьор е този, не
който може да играе, а този, който не може да не играе, то Лолова е
истинска актриса. И то не само защото не може да не играе, а защото,
качвайки се на сцената, заставайки
пред камерата, всеки пък показва
своята изконна същност – преображението. Да е на сцената за нея е нещо
съвсем естествено, това е нейният
свят, който я прави щастлива. „Би
трябвало да съм щастлива, че така
са ме орисали или че съм накарала
орисниците така да ме орисат, защото изпитвам радост, удоволствие и
удовлетворение от това, което правя.
Но, разбира се, никога нямам насита. Винаги си мисля, че съм могла
много повече и по-добре“ - не спира
да реди актрисата, която се счита за
земна и достъпна. Но веднага бърза да се опровергае, че вътрешно е
много против подобно приземяване,
защото актьорът трябва да е митологичен. Това прави изкуството загадъчно и интересно. „Цял живот съм

„Обожавам сочните роли. Цяла бака да имам
от тях, пак няма да им се наситя“

Татяна Лолова и
Никола Атанасов
в постановка
на Сатиричния
театър през
шейсетте години
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ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ГОРЕЩИ МОДНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Косата и
нейните
неволи през
пролетта

&
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ЗАРАЗЕНИ ОТ
ЖЪЛТОТО

Стилът в
ДЕТАЙЛИТЕ
Кое те издава,
че ти липсва секс

КАК ДА
ПРЕБОРИМ
ЦЕЛУЛИТА

Зона здраве

Сбогом
на целулита
Всяка жена мечтае за дълги и изваяни крака,
стегнато дупе и плосък корем. Е, едно е сигурно целулитът не се вписва в КРАСИВОТО
ТЯЛО, но как да спечелим битката с него

В

ъпреки че всеобщо твърдение е, че целулитът е само
козметичен дефект, в действителност истината се оказва съвсем друга. Според медиците портокаловата кожа
е сериозно заболяване на съединителната тъкан, което засяга едновременно лимфната и кръвоносната система
на повърхността. Нарича се гиноидна
липодистрофия (Gynoid lipodystrophy)
и в превод от латински значи дистрофия на мастните тъкани.
Проучванията показват, че близо
85% от жените в зряла възраст са в
някаква степен засегнати от „портокаловата кожа“. Процент в който попадат както дами, стремящи се към
активен и здравословен начин на живот, така и други, за които спортът
и правилното хранене съвсем не са
приоритет.

Кои са основните причини за появата на целулит?
Първата, и вероятно най-сериозна
причина, е наследствената предразположеност, следвана от възрастта. След
което идва ред на нездравословното хранене - дневен режим, базиращ
се на „забранени храни“ от рода на
хамбургери, пържени картофки, пица
и какво ли още не, изобилие от въглехидрати под формата на вкусни
вафлички и липса на всякакви плодове и зеленчуци. От което неизменно
следва проблемът с наднорменото тегло, а то е четвъртата причина за поява на портокалова кожа. Честите колебания в телесната маса са следващата причина за появата на целулит.
Далеч не без значение се оказват
заседналият начин на живот и вредните навици, свързани с честия прием
на алкохол и тютюнопушенето. Твърде тесните дрехи понякога могат да
се превърнат във вреден навик и като
следствие от това да настъпи нарушение в процесите на кръвообращение.
Понякога обаче появата на целулит може да бъде провокирана и от
настъпил дисбаланс на хормоните в
организма. Например, дисфункция
на яйчниците, надбъбречните жлези
и щитовидната жлеза. Но не бива да
поставяме на последно място замърсената околна среда и регулярно повтарящите се стресови ситуации, защото в определен момент те могат да се
превърнат в потенциална причина за
появата на целулит.
Целулитът е проблем, с който жената се опитва да се пребори всеки ден
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Факт! Защото целулитът може да
се появи през пубертета, по време на
бременността или менопаузата, както
и при употребата на контрацептивни
медикаменти. Макар да има успешни
дейности с широка приложимост срещу целулита, неговото лечение е абсолютно индивидуално за всяка дама.
Комплексното лечение задължително
трябва да включва диета, спорт, дерматологични процедури и домашна
грижа.

Посоки

Наследство
на абориген
Story
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вото
ните

Праисторическият
свят още живее на
остров ТАСМАНИЯ

Д

ори на пръв поглед да не
ви става ясно каква точно
винена чаша е това, то
заливът, носещ името Винена чаша не е оставил
никого безразличен. Романтични или прагматични, всички,
видели за първи път този най-известен залив на Тасмания от специалната
площадка високо над него, изпадат в
особено настроение. Чаша кристално студено вино, ослепителна синева,
нашарена единствено от някоя бяла
лодка в морето или бяло облаче в
небето, нашарено по хоризонта от
скали, а по крайбрежието от безкраен
плаж и огърлица от камъни, които
менят цвета си в зависимост от светлината – добре дошли в праисторическия свят на остров Тасмания.

Повечето туристи започват пътешествието си в него именно от
Винената чаша, известна още и като
едно от най-фотогеничните места на
света. Плажната ивица, лишена и от
най-малкия белег на цивилизация,
се извива като нежна дъга в продължение на повече от 2 километра, а
около нея се редят като издялани от
бижутер огърлици от цветен гранит.
Този камък е характерен за много
места на Тасмания, а тук забелязваме как може и да променя цвета си
в зависимост от времето на деня и
начина, по който слънцето огрява
камъните – жълтеникави сутрин и
като подпалени в оранжево по залез
слънце. Умиротворено е и морето,
което е в буквалния смисъл до колене. През по-голяма част от годината вълните стигат едва 50-60 см. За
австралийците това е предпочитаното
място за прекарване на меден месец. Другите ревностни почитатели
на Винената чаша са любителите на
плаването. Десетки малки и средни
лодки като бели петна се очертават
в сините води. Големи тузарски яхти
обаче няма – мястото предлага всичко друго, освен възможност някой да
забележи скъпа екипировка или други
екстри на луксозния живот. Мястото
обаче е чудесно за риболов, ветроход57
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ДИДО, НАДЯ, АЛЕКС
и JURATONE посрещаха лично своите
гости преди да се
качат на сцената
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