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Влади
тепърва
трябва да
свиква с
децата
КАЛИ се учи да успокоява

нервите си и да не раздава шамари
на палавите си момчета. След
раждането на третия є син ще се
опитва да обуздава и крясъците си,
за да бъде по-леко на новия є мъж
9
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На 49 години ЕМИЛ КОШЛУКОВ
още няма намерение да се жени

ЧАКА ТАЙНСТВЕНАТА
ДАМА ОТ БУРГАС

П

реди броени дни в интернет пространството гръмна неочакваната новина,
че вечният ерген Кошлуков е на път най-сетне
да надене брачна халка.
Тайнствена бизнесдама от Бургас
покорила сърцето му и въпреки че
връзката им датирала отскоро, двамата вече планирали сватба през есента.
Политикът и бъдещата му съпруга се
запознали в София, където тя пребивавала във връзка с работен ангажимент, любовта им пламнала от пръв
поглед и оттогава двамата използвали
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всеки удобен, за да се видят - в столицата или в морския град. Догодина
известният мъж навършва половин
век, заради което приятелите предполагали, че му е дошло време да
вземе решението да се обвърже сериозно. Да, ама не! Информацията за
предстоящата женитба така развесели
Кошлуков, че той не можеше да спре
да се смее.

„Чакам дамата от Бургас, много
искам да се запознаем, ама засега
не се е обадила“ - заяви желаният
ерген, добавяйки, че слухът за женит-

бата му от началото до края е пълна
измислица. Всъщност в шегата му
донякъде се съдържа и обяснението
защо той предпочита да си остане
свободен. Не че е против брака, но
досега не се е появила достойната,
която да го омая до такава степен.
„В момента съм капризен, дърт ерген, който все намира кусур. Колкото
по-възрастен ставаш, все по-трудно се
влюбваш“ - не се срамува да признае
Кошлуков. - Аз защитавам тезата,
че човек има право на една-две любови в живота си, а ако има голям
късмет - на три. Подозирам, че съм

Звезди
Преди да стигне до Холивуд,
АНТОН КАСАБОВ живял
четири години нелегално
в Ню Йорк и работил
като касапин

Х

убаво е да знаеш откъде идваш, за да имаш
ясна представа накъде
отиваш“ – казва каскадьорът, който танцува в
Dancing Stars и който винаги е знаел къде иска да бъде. След
19 години зад граница в момента
Антон се наслаждава на храната, на
близките си, на българската реч така,
както го прави всеки избрал живота
на емигрант. Последно е бил в България преди близо две години, но за
не повече от две седмици. „От 8-годишен мечтаех да следвам стъпките
на своя идол Брус Лий и да отида
в Холивуд“, разказва той. Един ден
след като навършил 21 години заминал за Ню Йорк. Помогнал му негов
братовчед, който работел в Голямата
ябълка.
„По-трудно, отколкото трябва да
бъде“ - така определя началото си в
Страната на неограничените възможности Антон. Първите четири години
пребивавал без документи и бил нелегален, работел на 2-3 места, за да
се издържа, но дори и след 10-часов
работен ден не пропускал да тренира таекуон-до. Правил е кафе, бил
е касапин и по цял ден режел шиш
кебап, бил бояджия, строителен работник на минус 20 градуса през зимата и дори чистел детска градина.
За най-неприятната обаче определя
работата си като сервитьор. Изкарал
едва седмица. „Бях сервитьор в един
ресторант в Бевърли Хилс и се оказа,
че в най-богатия квартал хората са
най-стиснати. Не обичам, когато ми
се щрака с пръсти. Това беше противоположно на моята същност. Не
че съм по-добър от другите, имам
огромно уважение към сервитьорите,
но за да угаждаш на всяко желание
на клиентите, трябва да имаш огромно търпение, а аз го нямах.“

Две години след като вече имал
документи, си събрал багажа и заминал за Лос Анджелис. „Спомням
си как бях на летището в Ел Ей с
два куфара и 700 долара в джоба и
не знаех накъде да тръгна. Но знаех,
че съм на мястото, на което винаги
Story
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Не обичам
да ми
щракат
с пръсти

Звезди

М

ладият актьор
и дъщерята на
Христо Стоичков
имат връзка от
лятото на 2013-а и
оттогава светските
хроникьори не спират да ги одумват.
Въпросът, който най-много ги
вълнува, е дали Иво не си е направил
добре сметката, избирайки точно
това момиче заради парите на баща
й. Преди няколко месеца Мика
прекрати кариерата си на репортер у
нас и реши да замине за Барселона,
където е израснала и има собствен
апартамент. Любимият й също
отряза участията си в театрални
постановки и на драго сърце я
последва. Слуховете вече предричат
сватба за двойката, но казват още,
че докато Аръков успеел да се
ориентира в каталунската столица
и да намери някакво занимание, от
което да печели, щял да разчита на
средствата на гаджето си. Влюбена
до уши в него, тя нямала нищо
против. Отскоро двамата са отново у
нас - тя заради участието си в Dancing Stars, а Иво заради снимките на
сериала „Фамилията“, към който
има ангажимент, и злословията
за връзката им по сметка се
възобновиха с пълна сила.

Любов
или изгода
Зложелатели обвиняват ИВО АРЪКОВ,
че живее на гърба на Мика Стоичкова,
той се кълне в чистите си намерения
Story
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„Простащината ексалира! - коментира с горчивина приказките по
свой адрес Иво. - Много съжалявам,
че изобщо споделих на всеослушание
радостта и щастието, че съм с Мика.
Любовта е силна, мотивираща част в
живота ми, стимул номер едно да продължа да съществувам. И аз, както и
момичето, с което съм, вярваме в нея
с чисто детска вяра.“ Актьорът разказа
с въодушевление, че също като него
Мика носела в себе си оптимизма, че
доброто в света съществува. Именно
това ги свързало и продължавало да
ги свързва, двамата говорели на един
език и трептели на еднаква честота.
„Тя е моят лъч светлина, който ме
обогати и обнадежди, че има хора,
които като мен вярват в доброто и
чистотата. Имам страхотна любов“ заяви напук на всички Аръков. Мика,
на свой ред също се стреми да избяга
от образа на глезеното момиче на татко, което е свикнало да живее в лукс.
Чистосърдечно признава, че всичко,
което притежава, е благодарение на
баща й, но обяснява, че е възпитана
да не цени само материалното: „И в
къщи сме живели, и с коли сме раз-

Звезди

Мъникът се казва
Берта и е радост за
всички в семейството

„Чувствам се
спокойна при родителите ми, те ми
дават сигурност“,
казва Никол

Т

я не е от момичетата, които ще чуете да обсъждат
личния си живот. Но пък е
от жените, които не престават да будят интерес с
кого излиза, при кого се
прибира и как поддържа високия си
стандарт на живот. „Вижте, оставете
милионерите настрани, няма такъв
мъж до мен и никой не ми плаща
разноските“ - отрича твърденията синоптичката от Нова телевизия Никол
Станкулова, че в живота й има богат
спонсор.
Името й обаче доскоро се свързваше с това на сина на бизнесмена
Иван Ангелов - Ангел, по-известен
като Малкия Градус. Говори се, че
той давал мило и драго за Никол, но
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Има нов
приятел
НИКОЛ СТАНКУЛОВА е с ново попълнение

в живота си, което я кара да се усмихва

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

АКТУАЛНИЯТ
ЦВЯТ МЕНТА

Грешките
в грижата
за кожата

&

АРТИСТИЧЕН
ПОЧЕРК В
МОДАТА

Цветна

ЕКСПЛОЗИЯ
Диетите, без
които можем

ЗАЩО НЕ СИ
ПАСВАМЕ В
СЕКСА

Секс
Биохимията,
физиологията и
психологията са
виновниците при
двама прекрасни
партньори
СЕКСЪТ ДА
НЕ ВЪРВИ

Сн. Shutterstock

Хубави хора – лош секс
Б
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еше безумно, страстно и вълнуващо – до
момента, в който не
се озовахте в леглото. И тук всичко тръгна
наопаки. Не, нищо не ви
пречи да правите идеалния
секс, стриктно изпълнявате
задължителната програма,
не пренебрегвате и волната. Но защо ли най-яркият
спомен от прекараната нощ
са протритите ти колена, а
момичето, слагайки ръка
на сърцето си, също не изглежда преливащо от щастие.
За да изчистиш съвестта
си, се срещаш с девойката още веднъж и, разбира
се, се стараеш извънредно
много. На третия час нечовешки упражнения обаче
те посещава озарението,
че в създалата се ситуация
44

приличаш повече на мечка,
която полага неимоверни
усилия да докопа гърнето с
мед. Момичето поне осем
пъти е споменало, че всичко е било прекрасно, дори
ти се струва, че ти е благодарила. Но...
Защо се случват тези
неща? Какво може да
попречи нормален, здрав
мъж да получи удоволствие от момиче, което му
допада? Та това е противоестествено! Само че специалистите твърдят, че си е
съвсем естествено. И бързат да подплатят думите си.

Биохимично неприемане
Ние преставаме да различаваме миризмите няколко
минути след като сме се
срещнали с тях, защото отговорните за тяхното опре-

деляне клетки в носа вече
имат образците на тези
молекули и не подават в
мозъка нови сигнали за появата им. Струва ни се, че
ароматите в секса по тази
причина не трябва да играят решаваща роля, но това
съвсем не е така. Дори самият ти вече да не си съвсем наясно на какво точно
ти мирише, в организма ти
продължават да нахлуват
микрообразци от кожата
на партньорката ти. И ако
този материал се възприема
от тялото ти като неподходящ, това, меко казано,
пречи на бурната страст.
Още през 1995-а шведският учен Клаус Ведекинд
започва да изследва този
проблем, превръщайки се
в родоначалник на тестове, които днес се прилагат

при много изследвания и
се наричат „sweaty t-shirt
study“ (изучаване на потната тениска). Същината на
експеримента се състояла
в следното: на една група
раздавали памучни тениски, които те не трябвало
да свалят два дни, като при
това не бивало да ползват
парфюм. Другата част от
участващите в експеримента трябвало да помиришат
тези тениски. И на двете
страни била взета кръв за
изследвания. Станало ясно,
че и мъжете, и жените
намирали за най-привлекателен този аромат на
потенциалните партньори,
който максимално не приличал на техния по главния комплекс на хистосъвместимост. На разбираем
език – човек се опитва да

Посоки
Сградата на
Националния
конгрес, напомняща Капитолия
във Вашингтон

Европейски
пъзел на Ам
Story
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ият
мерика

Предлагаме ви няколко
различни начина за почивка
в БУЕНОС АЙРЕС

А

ржентина безспорно
привлича туристите,
и то не само със столицата си – могъщ
мегаполис, градът на
фойерверките, в който
за един ден можеш да направиш толкова неща, които няма да успееш да
свършиш в която и да е друга страна
дори за седмица.

Да видиш цяла Европа и съвсем
малко от Америка
Поразително, но факт – Латинска
Америка в Буенос Айрес е не повече от зрънце в оризова плантация.
Много от уличките и сградите там са
изключително познати, напомняйки
ту на Париж, ту на Барселона. Разхождайки се, няма да ви напусне усещането, че тази столица все едно е
слепена от европейски градове.
А знаете ли какво забавно определение описва аржентинците? Описват
ги като „италианци, говорещи испански и мислещи се за французи“. Колониалното минало на Буенос Айрес
до ден днешен напомня за това, че в
града са съхранени немалко испански
квартали, на места могат да бъдат открити частни домове с вътрешен двор
и почти на всяка улица – остатъци
от латиноамериканския бароков разкош – циментова замазка, невероятни
форми на балконите и красиви фасади на къщите.
Струва да се види сградата на Националния конгрес, напомняща Капитолия във Вашингтон, площадът
Плаза де Майо, катедралата Метрополитана, обелискът, президентският
дворец Каса Росада, който е наричан
още Розовият дворец, от чийто балкон се е изявявала Евита Перон.
Вкусът на аржентинската
пържола
Местната кухня е достатъчно проста: в ресторантите ще ви сервират задължително месо, запечено в различна степен, риба, макар че поръчката
й предизвиква нескрито удивление
в сервитьорите, картофи, зеленчуци,
нарязани на едро, кафе и десерт. Но
по всяко време главният герой тук
си остава стекът с бутилка вино. С
умението си да приготвят месото аржентинците се гордеят не по-малко,
55
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ЛИЛИЯ МАРАВИЛЯ
спечели надпреварата за главна женска
роля за играта си в
„Г-жа Министершата“
на театър „София“
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С пищна церемония
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