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С ново гад
ПРЕСЛАВА заби нож в гърба на Бирмата. Младежът,

с когото певицата замени пернишкия бизнесмен, се казва
Христо Попов и е от Варна
Story
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Stars И
историите
на звездите

дже

зточници на
Stoty твърдят,
че двамата с
24-годишния
млад мъж
имали свалка
още от миналото лято, но
по онова време сложните
отношения на Преслава и Бирмата не
позволили флиртът да прерасне в нещо
повече. Сега обаче нямали никаква
пречка пред себе си да се отдадат на
страстта. И онова, което трябвало да
се случи, просто се случило при поредното участие на Преслава в морския
град преди броени дни.
Без никакви притеснения двамата
се целували и прегръщали пред гостите на клуба, а след като тя свършила
с ангажиментите, си тръгнали заедно.
Певицата била толкова щастлива и опиянена във всякакъв смисъл, че изобщо не се опитала да скрие връхлетелите я чувства.

Христо Попов е особено близък приятел на Калоян Арсенов, който неотдавна пък беше гадже на Анелия.
Христо и Калоян обичали да излизат
заедно и често купонясвали в мъжка
компания. И двамата богати наследници харесват скъпите удоволствия и красивите жени, така всъщност Христо си
набелязал Преслава преди година, окрилен от опита на приятеля си Калоян,
който изживя страстна авантюра с Анелия. Синът на Долорес Арсенова - бившия министър от кабинета на Симеон
Сакскобурготски, макар и само на 26
години, е начело на фармацевтична
компания. Заможният Калоян Арсенов
си пада по известни жени. Преди да се
заиграе с Анелия, той имаше сериозни
отношения с Мис България 2007 Юлия
Юревич. Анелия отричаше да са имали
връзка, но снимка, която той пусна в
социалните мрежи, я опроверга. След
Анелия името му се спрягаше за кратко във връзка с Калина Паскалева.
Не е ясно какво е правил по това
време приятелят му Христо и с коя известна красавица е бил, но познавайки
темперамента и страстта на Преслава,
едва ли е имал сериозна връзка през
последната година, след като един път
вече е опитвал да направи именно нея
свое гадже. Бившите й казват, че тя не
е жена, която лесно можеш да замениш с друга.
След шумния скандал след наградите
на телевизия „Планета“, когато Бирма9
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Звезди
е правилният човек – обича да казва единственият носител на Global
Masterchef Degree за Източна Европа. - Бях сигурен, че сме един за друг
и че ще имаме прекрасно семейство.
Освен това в Германия младите семейства не бяха толкова голяма рядкост.“

„Със съпругата ми
сме заедно от години,
понякога са ни
нужни само бутилка
шампанско, хайвер,
малко черен хляб и
десерт. Ако въобще се
стигне до десерта...“

АНДРЕ ТОКЕВ

ПОДПРАВКИ
ЗА СЕМЕЙНО
ЩАСТИЕ
Сърцето на АНДРЕ ТОКЕВ принадлежи на три
жени, а чрез храната той може да каже всичко онова,
за което думите не стигат

Г

отвенето не е задължение.
Човек трябва да влиза в кухнята с удоволствие – така
смята Андре Токев, един
от тримата топ готвачи в
MasterChef България, - риалитито, което приковава зрителите на
bTV пред екрана с неподправения чар
на професионалистите в него, които
могат да разтопят като сметанов сла-
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долед сърцето на всяка жена, дори тя
да не е домакиня. Но, за съжаление
на мнозина сърцето на Андре отдавна принадлежи не на една, а на три
жени – на съпругата му Мария и дъщерите му Елиза и Ренате.
Става баща, когато е едва на 20
години, а съпругата му е на 19. „Но
какво значение има дали си на 20, 30
или 40, след като си убеден, че това

Самият Андре е роден в Лайпциг,
Германия, в семейството на българин и германка. Учил е за готвач в
профилираното училище в Банкя, а
обучението си за главен готвач завършва в Германия. 46-годишният
днес шеф не помни първото ястие,
което е сътворил сам, но си спомня, че на пет годинки за първи път с
немската му баба приготвили печена
патица с кнедли и коледни сладки.
Българската баба пък готвела ненадмината пилешка супа с домашна юфка и крем брюле по рецепта
на нейна леля, чиито съпруг работел във Франция през 30-те години
на миналия век. Помни и първият
си провал в кухнята. Когато бил на
седем, решил да си направи торта
с виенски блат и крем от ванилия.
Е, не му се получило точно както
трябва – блатът станал много твърд
за сметка на крема, който пък се
разтичал. Но така или иначе Андре
си изял произведението с кеф. И се
амбицирал да овладее кулинарното
изкуство, за което се твърди, че палмата на първенството принадлежи
на мъжете. „Няма значение дали си
мъж или жена, важното е да си професионалист. Проблемът при дамите
е, че от малки трябва да готвят и
го приемат, малко или много, като
задължение. При мъжете е повече

Звезди
НИКОЛАЙ
ГЕОРГИЕВ

започнал да се
занимава с йога на
40 г., когато загубил
близки до него хора,
а промяната му
помогнала да срещне
своята жена

Т

ой беше познат
на широката
публика от тв
предаванията
„Руска рулетка”
и „Ясновидци”,
на които беше водещ. След
края на риалити формата за хората със свръхестествени способности той
изчезна от общественото
пространство и така цели 6
години. Днес Ники отново
е на малкия екран в „И аз
го мога”, където спира дъха
на зрителите и журито с
изпълненията – да ходи по
въже, да танцува на пилон.
Да, но той все пак се занимава с йога, инструктор е
и е това предполага да има

Заниманията с
йога помагат на
бившия водещ да
се концентрира за
задачите в „И аз
го мога“
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Живеех в
самозаблуда
добра координация на тялото, е обяснението на мнозина. Но как всъщност бившият тв водещ е стигнал
дотук и как в един сравнително късен етап от живота си променя в коренно
различна посока житейското си поприще? Зрителите
отреди години го помнят
като уверен, добре изглеждащ мъж, дори самовлюбен
за някои, свикнал с вниманието, което получава като
известна личност, особено
от жените. Шушукаше се,
че Ники Георгиев сваля
мацка слез мацка, а липсата на постоянна връзка
позволи да го заподозрат
дори в гей ориентация.

За заниманията с йога
ексводещият споделя, че
дошли в преломен момент
от живота му – около 40ата му година, която се
оказала и вододел в битието и съзнанието му. „Живеех в самозаблуда – споделя
Георгиев пред Story. - Имах
фалшиви възприятия, мислех си, че това, което
имам и правя, е центърът
на света. Но близки и любими мои хора се оттеглиха
от мен и уж всичко беше
наред, а в един момент
разбираш, че си загубил
себе си. Бях и напълнял
през последните години, защото емоционалният свят е
определящ за физическото

ни съществуване. Когато се
тормозим, когато не разбираме околните, се задържаме и стягаме, не искаме
да се променяме и затова
дебелеем. Така се изпада в
депресия, болестите идват.
Благодарен съм, че животът ми предостави тези
трудности. Трябваше да се
променя. Не съм изживял
някакво разтърсващо събитие, беше период на осъзнаване и търсене.”
Николай имал интерес
към йога отдавна, още от
студенските си години, когато учил философия, но
едва на по-късен етап осъзнал, че когато тялото
започне да остарява, има

Звезди

Наполовина монголец,
наполовина българин, той
обича дивото и пустошта

Ловецът на души
ФИЛИП ЛХАМСУРЕН бил лошо момче, опитал

наркотиците, живял на улицата, за да открие
спасението в пътешествията

И

мето на Филип Лхамсурен може и да не звучи познато за мнозина,
но не това е важното,
а че той е особен пътешественик. Не само в
недостъпните кътчета на планетата, а
в още по потайните дебри на човешката душа. Открива ги, като пътешества сам със себе си, като изследва
„дъното си“ и като намира отговорите в пустошта на самотата, за да
научи и предаде ценни уроци. След
броени дни заминава на поредната
си експедиция в Амазония. „Дъждовната гора на Амазония и нейната
река е най-плодовитата витрина на
природата на нашата планета. Тя е
толкова прекрасна, колкото и смър-
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тоносна, което я прави идеално място
за експедиция. Както обикновено, аз
тръгвам сам, без поддържащ екип и
изцяло задвижвайки се със собствени
сили, изключвайки напълно използването на двигател. В по-голямата
част от времето ще използвам течението на реката, плавайки на пирога, издълбана от дънер на дърво, и
надуваема лодка. В джунглата ще се
движа пеша. В някои участъци ще използвам велосипед. Решението да се
движа честно, без да засягам околната среда, е стремеж да се приближа
към простичкия, суров и изчистващ
свят на първичната природа, тази,
която е вече почти загубена от намесата на съвременния човек. Това не
е просто стремеж към първобитното

или бягство от цивилизацията, това е
урок по оцеляване без да бъде ощетена с нищо планетата... Мисията ми
е да докажа, освен че човек може да
се справи с минимум екипировка и
дрехи, но и чрез директен поглед и
неподправени усещания да разкажа за
катастрофалните последствия от навлизането на човека, за прогонените
племена, избитите животни и изсечените гори., разказва за предстоящото
си 6 месечно пътешествие Филип.

Той е наполовина монгол, наполовина българин, внук на някогашния
министър-председател – Номтайшир
Лхамсурен, и Намсрайджав – първата
жена лекар. Син е на талантливата
художничка и преподавател по изкуства Ганханд Лхамсурен. Дълго време
търсил отговори на въпросите си към
миналото – там, където се губят дирите на баща му. Не го открива, но
носи с гордост фамилията на майка

Големите имена
За шест десетилетия слава БАРБРА СТРЕЙЗЪНД
не могла да се отърси от детските си комплекси на
грозното пате

С

амочувствието не изключва колебанието,
двете се балансират, но
ние понякога не го разбираме“, казва Барбра
Стрейзънд в едно от редките си напоследък интервюта. За 72-годишната днес звезда,
чието име се произнася с благоговение навсякъде по света, били нужни
6 десетилетия, за да прозре сама тази
мъдрост. Откакто се помни, Барбара,
както е рожденото й име, мечтаела
да бъде уникална, да бъде известна и
логично пожелала да стане актриса.
Което също толкова логично ужасило
майка й, която се опитала тактично, но категорично да й обясни, че
с нейната визия е по-добре изобщо
да не се пробва в шоубизнеса. Тогава Барбара била едва 10-годишна,
но призракът на съмнението станал
нейна сянка и колкото и известност
и признание да получавала след това,
винаги я преследвал. Оглеждала се
в огледалото на славата и веднага то
показвало другата си страна – тази
на колебанието, на грозното пате, на
момичето, което се проваля. „Има
една част от нас, която винаги остава детска, независимо колко зрял сте
или колко интелигентен и образован“,
казва години по-късно Стрейзънд.
Още по-сложно е при хората, кои-
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С 3-годишния си
син Джейсън на
снимачната площадка на Hello Dolly

то освен талант, даден им от Бог, са
надарени и с природен интелект и
възпитани да бъдат честни към себе
си. А в момент на откровение, когато
е помолена да опише себе си с едно
изречение, то е: „Аз съм обикновена,
щедра, егоистична, непривлекателна,
красива, мързелива и подвластна.“
Всеки, който е познавал легендата отблизо, е категоричен, че това е
най-точното и откровено описание,
което малцина признават дори пред
себе си.

За подобен поглед в огледалото огромна роля играе семейството. А
родителите й – еврейски емигранти с
руски и полски произход, дават на децата си точно това възпитание, което
предполага много четене и образование и по-малко нереалистични амбиции. Майка й зарязала кариера на сопрано певица, когато се омъжила за
баща й и станала училищна секретарка, за да бъде добра съпруга и майка.
Героят в семейството бил таткото –
млад, атлетичен красавец, невероятно
ерудиран преподавател и човек, готов
да опита всичко. Той обаче ненадейно
си отива от този свят, когато дъщеричката му е едва на годинка. Липсата му оставя трайно нишката на тъгата от нещо неизживяно у нея – емоция, която някак естествено се вплита
и в уникалния й глас. „Вечер всички
бащи се прибираха от работа. Само
моят – не“, спомня си тя. За да успее
да свърже двата края, майка й пък
работи на няколко места, оставяйки за дъщеря си спомена, че „когато
търсех любов и ласка от мама, тя ми
даваше храна“. Въпреки това Барбара
остава благодарна като дъщеря, оценявайки усилията на майка си. Когато самата тя натрупва състояние, което й позволява да помага на другите,
влага милиони в различни проекти
за защита на гражданските права и
най-вече за това дискриминираните
да бъдат образовани. Връща се към
еврейските си корени, финансирайки
огромен център за изследване на наследството в Йерусалим, продължава
с финансиране на проекти за правата
на жените и други, и други.
Самата тя обаче минава през нелек път, докато стигне до така мечтаната слава и известност. И една от

Огле
има

„Доверието и
съмнението
вървят ръка
за ръка. Не се
страхувайте от
съмненията си“

БАРБРА СТРЕЙЗЪНД

едалото
две страни
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

В НОВА КОЖА
ЗА ПРОЛЕТТА

&

Градинско
парти

Нежност

НА ПОКАЗ

ЗАЩО НЕ СТЕ
ДЛЪЖНИ НА
НИКОГО

Ще изчезне
ли сексът

Beauty
Минаваме в лятно
часово време и сменяме
козметиката – нова за
стара, защото след зимата
лицето ви със сигурност се
нуждае от презареждане

ОБНОВЯВАНЕ
Понякога е трудно да се адаптираме към
новия сезон, особено когато кожата е
изтощена от дългите студени месеци. В
същото време се налага да заменим зимните кремове за лице с богата и плътна текстура с леки флуидни продукти,
което не означава, че те не осигуряват
така необходимата хидратация. Напротив. И ако през последните месеци
сте пренебрегвали слънцезащитният
фактор, сега настъпи моментът той
да бъде задължителна част от козметиката за лице – било то в стандартния
крем или в мултифункционални продукти като СС и ВВ кремовете. Малко преди да е започнало лятото може да посетите дерматолог за пилинг процедура,
която ще премахне ефективно мъртвите клетки, ще избистри тена и ще
тонизира кожата. Какви могат да бъдат
опасностите при драстичния химически
пилинг? „Има отлив от него в световен
мащаб, защото се увеличава възможността от странични ефекти, свързани
с възстановителен период като хиперпигментация, хипопигментация – обезцветяване, белези, фиброза – сраствания.
За сметка на това са създадени нови
щадящи пилинги без странични ефекти,
които могат да се прилагат дори през
лятото и в обедната почивка. Те са леки
и не изискват възстановителен период.
Такъв е пилингът от Маями, който съдържа салицил и зелен чай и е подходящ

НОВ РЕЖИМ
Story
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за кожата

Психология
Всички сме усещали или
усещаме НАТИСКА,
съзнателен или несъзнателен,
на хората около себе си
за това да постъпваме
по определен начин. Не
забравяйте обаче...

11 НЕЩА, за които не
сте длъжни на никого

Н

е дължите обяснение на
никого за начина, по който живеете.
Няма значение как
живеете, дали имате съквартиранти, дали живеете
сами, дали имате партньор, с когото
споделяте общ дом, без да сте женени... или живеете заедно, без вече да
имате връзка... Не е нужно да обяснявате нищо на никого. Не е нужно
да се оправдавате за избора си. Това
е вашият живот, не техният!

Story
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2. Не дължите обяснение на никого
за приоритетите в живота си.
Искате да напуснете работата си,
за да създадете собствен бизнес?
Или искате да разпродадете всичко
и да станете доброволец на Червения
кръст? Още не сте семейни, защото
преди това искате да изградите кариера? Или ще обърнете гръб на кариерата заради децата си? Давайте! Приоритетите ви са си ваши. Не е нужно
да се опитвате да впечатлите никого.
Нито да се съобразявате с чужди

представи за житейските приоритети!

3. Не дължите обяснение на никого
за кариерата си.
Когато вземете решение в каква посока да тръгнете, не се съобразявайте
с мнението на останалите. И не се оправдавайте. Вслушайте се във вътрешния си глас. Само той е важен!
4. Не дължите извинение на никого,
когато всъщност не съжалявате.
Ако сте направили нещо, което

Посоки

Story
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В дома на
летящата

Истинско подземно царство
радва света от 2009 година
във Виетнам и до този
момент ХАНГ СОН
ДУНГ е най-голямата
пещера на планетата

П

рез 1991 година един
обикновен фермер - Хо
Хан, се натъква на неизвестно по-рано място с
пещера във виетнамския
национален парк Фонг
На-Ке Банг. Само че грохотният шум
на реката отвътре изплашила селянина и той решил все пак да не рискува да се спуска в кухината. Местните
жители кръстили пещерата Ханг Сон
Дунг, но никой от тях не се наел да я
изследва.
Едва през 2009 година група британски учени начело с Хавърд Лимбърт, повторно откривайки пещерата,
се осмеляват да се спуснат надолу
в нея. И пред очите им се разкрива
един нов свят, дълъг 5 километра и
широк 150 метра. Изследвайки я, те
без колебания я обявяват официално
за откритие и потвърждават, че Ханг
Сон Дунг е най-голямата пещера на
планетата.

лисица

Откритата сред джунглите на Виетнам Ханг Сон Дунг е разположена
в Анамитските планини. Тя е скрита
в скалистия национален парк Фонг
На-Ке Банг край границата с Лаос.
В района около нея има още около
150 пещери, много от които все още
непроучени. Но до този момент тази
си остава водеща в надпреварата по
големина. Пещерата на реката, както
я наричат местните, е почти два пъти
по-голяма от Еленска пещера (Deer
Cave) в Сарварк, Малайзия - досегашен рекордьор. Тя е само 100 м.
висока и 90 м. широка, докато новооткритата основна пещерна галерия
на Ханг Сон Дунг достига височина
над 240 метра и широчина 150 метра. Пещерата е толкова голяма, че
може да побере няколко селища или
40-етажен небостъргач. Тъмнината и
огромните й размери не са я лишили
от живот и през „прозорците“, от които прониква светлина, най-различни
красиви растения са намерили своето
място, а прилепи и птици летят наоколо. Освен характерните карстови
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къде бяха звездите

Изборът на децата
Иги Азалия и Коди
Симпсън са номер едно
стр. 64

Пикантна нощ
Световноизвестен барман
в Bedroom Premium Club
стр. 66

ЮЛИАН ВЕРГОВ, който
спечели надпреварата
за поддържаща мъжка
роля, в компанията
на актьора НИКОЛА
МУТАФОВ, с когото се
състезаваха в една и
съща категория

Има думата
театърът
Под това мото премина тазгодишната
церемония на НАГРАДИТЕ ИКАР

Това е откъс от списанието

