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Единственото, коет
е цялата власт в дв
Някогашната провинциалистка КЕЙТ МИДЪЛТЪН превърна
себе си в запазена марка и вече иска да е абсолютен властелин
Story
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Stars П
историите
на звездите

то є стига,
вореца

омните ли
младото
момиче от
английската провинция, което
някак случайно се
оказа в полезрението
на принц Уилям в студентските му
години? Онази Кейт, за която хората
можеха да предположат всичко, освен
едно – че някой ден ще стане кралицата майка и в прекия, и в преносния
смисъл. Днес, десет години по-късно,
образът на провинциалистката отдавна събира прах в албумите със снимки, а самата тя отдавна е свикнала
с новото си галещо ухото име – херцогиня на Кеймбридж. И вече вижда
себе си като истинска кралица, макар
и без официалния символ – короната.

Бавно и постепенно Кейт Мидълтън превзе кралския двор, а сега
умно, търпеливо и уверено подготвя
двореца за своята власт. Тя е съпруга
на престолонаследника Уилям, който официално ще наследи кралицата,
понеже баща му Чарлз смята преждевременно да се пенсионира. Но прагматичната Кейт не вярва в подобни
обещания, затова за всеки случай започна с това да стане негова любимка и най-важното – любимка на кралица Елизабет II, и то много преди
да влезе в двореца като тяхна снаха.
Кралицата, която никога не подкрепи снаха си Даяна и която в началото прие на нож момичето от народа, днес й подава ръка във всички
дворцови битки. Особено в онези със
свекърва й Камила. Без нейна помощ едва ли Кейт щеше да успее да
запази имиджа на идеалното си семейство с Уилям, за когото се знае,
че отдавна се чувства некомфортно
като идеалния съпруг. За скандалите
между двамата и тихите бунтове на
Уилям под формата на бягства с приятели, сред които и някогашната му
голяма любов, само се носят слухове.
Но той никога не би се разбунтувал
истински, както някога постъпи майка му, най-малкото заради безпрекословната вярност към баба си, чиито заръки са най-важни за него. А тя
не иска и да чуе не само за раздели,
но и за каквото и да е петънце върху
приказния образ на младото кралско
семейство. Още повече, когато то е
така прекрасно завършено с умиляващи публиката бебета.
9
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Звезди

Мъжете се
страхуват
от красиви
жени
КАМЕН
ВОДЕНИЧАРОВ имал

приятелки, за които му
завиждали, сред които
моделът Елина Кешишева

К

амен е прочут със своята
деликатност и никога не
се е впускал в подробни
обяснения за личния си
живот. Дълго време той
преглъщаше слуховете,
че е бисексуален, и се опитваше да
контрира неумело въпросите на тази
тема. А когато най-сетне преди няколко години призна, че е имал партньори и от двата пола, сподели, че му
е олекнало. Въпреки че разказите за
жените, с които е имал връзка, винаги са можели да отклонят нежеланите въпроси за гей наклонностите му,
шоуменът предпочита да не разголва
прекалено душата си и да не поставя
в неудобна ситуация жените, с които
е бил, и които отдавна имат семейства. Камен е на мнение, че по принцип мъжете се страхуват от красивите
жени, а в България, за разлика от
други места по света, появата с красавица в компания предизвиква злобни реакции сред околните. Бившият
„кукувец“ имал две такива впечатляващи приятелки – момиче на име
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Рада, за което не казва нищо повече,
и бившият модел Елина Кешишева,
която от години гради кариера като
моден фотограф в Париж. След дълъг период, в който двамата не поддържали връзка, от няколко години
насам се преоткрили и Воденичаров
често посещава старата си тръпка в
Града на любовта.

Красавицата с дълбоки очи и арт
излъчване си остава единствената
афиширана връзка на Камен с жена.
Двамата бяха заедно в края на 90-те
години. Месеци наред тогавашната звезда на студентското предаване
„Ку-ку“ водеше навсякъде със себе
си момичето с перфектно тяло – на
турнета и на купони, както и в култовата дискотека „Спартакус“, на която
беше съсобственик с покойния Дим
Дуков и където се събираше гей елита на столицата. Имаше слухове, че
двамата даже обмислят да се сгодят.

Покрай Камен Елина стана известна
и бързо напусна България. Тя беше
открита от представител на френска
модна агенция, през 1997 г. сключи
договор с нея и тръгна да покорява
световните модни подиуми. Много
скоро след заминаването й долетя
вестта, че се е омъжила за френски
моден фотограф. „Елина остана във
Франция. А очи, които не се виждат,
бързо се забравят“ - сподели години
по-късно Камен, но тогава предпочете да замълчи. Казваха, че бил съкрушен от загубата на момичето, което
било голямата му любов и неговата
„най-романтична връзка“. Интриганти обаче контрират, че голямата
любов всъщност била голяма сделка.
Движейки с Елина, Камен хем прикривал гей наклонностите си, хем начинаещата тогава манекенка трупала
точки в звездните среди. След като
станала известна, Кешишева логично
забравила любимия си.

Звезди

М

оделът, актриса и водеща Мария Силвестър била много тихо
и затворено дете.
Да е това, каквато
я познаваме днес, й
помогнала доведената й сестра, която също се казва Мария, без дори да
подозира, че е провокирала това в
кака си.
Малкото сираче Мария, дете на
клошари, идва в семейството на Мария Силвестър, когато е
едва на 4 години.
Момиченцето живеело на улицата, а майка
му умряла в
пожар. Когато новото
семейство я
приютило,
тя била в
много тежко
състояние – с
Малката Мария
рахит, цялата
била много
изкривена, мнокротко дете
го слаба, защото
до този момент в живота си не знаела какво е
истинска храна. Започнали да я учат
от нулата. Пращали я да изхвърля боклука и й обяснявали, че не бива да
рови и яде от него, както е правила
до този момент, грижели се за нея,
лекували я и най-важното – давали
й обич. Тя обаче също имала какво
да даде на сестра си Мария Силвестър. Без да подозира, показала й със
собствената си промяна, че в живота
на човек неминуемо настъпват нови
моменти и той трябва да е с отворени сетива, за да може да ги улови.
Че никога не се знае какво те очаква утре и че е задължително да си
силен, за да можеш да се справиш с
предизвикателствата. „Тогава разбрах,
че животът на човек може да бъде
трансформиран, ако той самият желае това“ - признава моделът-актриса,
връщайки се назад в спомените си.

Мария Силвестър има и брат – с
4 години по-малък от нея. Макар и
много различни, двамата са много
близки и си помагат, в моментите, в
които животът им направи изненада.
Самата Мария Силвестър била изключително затворено и срамежливо дете. Майка й си спомня, че след
трудното й раждане, прибирайки я
у дома, установила, че Мария била
най-кроткото и тихо бебе, което е
Story
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Учила се от
осиновената
си сестра
Момичето, което родителите на МАРИЯ
СИЛВЕСТЪР прибрали, я научило да се вглежда в
детайлите, промените и метаморфозите на хората

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Щурата глава
с разбито сърце
Story
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СТЕФАН МАВРОДИЕВ не можел да живее без

жени, висял от 12-ия етаж от балкона заради любов,
а тръпките му все го напускали
оден в артистичното семейство на певица от
Варненската опера
и учител - самодеен
актьор, Мавро попаднал в плен на сценичното изкуство още
6-7-годишен, а причината се казвала Алла Генова.
„Тя беше велика жена - рускиня с
аристократичен произход и висок
интелект – казва за вдъхновението
си актьорът. - Ръководеше театралния детски колектив към Пионерския
дом в онези бедни, следвоенни години. Още тогава разбрах, че същността на актьорската игра си самият ти.
Трябва да изследваш себе си като
изпробваш различни преживявания и
опит.“

Израсъл е в театъра. Майката
на Стефан – Филипина Николова
Мавродиева, е една от основателките
Варненската опера през 1947 г. Баща
му пък е дългогодишен учител в ру-

мънска Добруджа и играел в театъра.
И понеже нямало къде да оставят
малкият Стефан, той седял на репетициите, гледал и поглъщал от изкуството с всички сетива. От 4-5 годишен дишал праха на театъра, а тогава
той се използвал и от операта, и от
драмата. Тогава животът го среща и с
Алла Герова, която го вдъхновява да
стане това, което години след първата им среща публиката ще аплодира.
„24 часа дъжд“, „Мера според мера“,
„Зона В-2“, „Петък вечер“, „Щурец
в ухото“, „Птици и хрътки“ са една
нищожна част от над 50-те роли, в
които Мавродиев се превъплъщава
през годините. „Тя беше дъщеря на
Захарчук - шеф на Софийската пожарна команда, белогвардеец. В онези години имаше Пионерски дом и
тя водеше драмсъстав. Именно в тази
посока ме тласнаха родителите ми.
Попаднах там заедно с Марин Янев,
Милен Пенев, лека му пръст, Димитър Стоянов, прокурорът на републиката при Иван Костов също беше в

„Обичам да се майтапя с думите „прописа“ и
„пропи се“ - само една буква е разликата“
Макар косата
му да е побеляла, сърцето
и душата му
винаги остават младежки
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ГРИЖА
ПРЕДИ ГРИМ

Кецове за
лятото

&

ПО
СЛЕДИТЕ НА
ТЕРМАЛНАТА
ВОДА

В главната роля:

ПОЛАТА
ДА СДЪРЖАМЕ
ЛИ ГНЕВА СИ

Любопитно
за целувката

Секс

Предлагаме ти 20 завладяващи,
възбуждащи и интригуващи
факта за ЦЕЛУВКАТА

ЦЕЛУНИ МЕ БЪРЗО!

Н

ие събрахме 20 любопитни факта за целувките
- заради уникалността на
човешките устни, заради
ролята на историческите
завоевания в разпространението на целувката, както и заради
това, че тя кара и мъжете, и жените
да са по-привлекателни един за друг.

1
2

ЧОВЕШКИТЕ УСТНИ силно се различават от устните на всички останали живи същества по това, че
те са насочени навън, а не навътре.
ВЪПРЕКИ СВОЯТА АНАТОМИЧНА
ОСОБЕНОСТ човекът не е единственият вид, умеещ да се целува.

Story
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Много примати докосват устните си,
за да изразят възбуда, привързаност
или примирение.

3

УЧЕНИТЕ И ДО ДЕН ДНЕШЕН НЕ
ЗНАЯТ ЗАЩО хората се целуват.
Според една от версиите това е
свързано с детските преживявания и
кърменето, а в някои култури дори е
прието детето да се храни със сдъвкана храна направо от устата на родителя си. Тези деца свикват да асоциират
допирът на устните с грижа и любов.
Но от нас съвет - следващият път,
когато се целувате, забравете за този
факт. По-добре мислете за примиряващите се примати.

4

ДРУГА ВЕРСИЯ Е, че в отминалите времена, в целия свят - от
Нова Зеландия до Аляска, да се
докоснеш до бузата на човек с устни,
означава да признаеш своите чувства.
Хитро. Особено за Аляска, където хората са принудени да са опаковани в
дрехи от главата до петите. Все пак
можеш веднага да усетиш расте ли
брада на избраницата ти и да избегнеш изненадите, когато нещата стигнат до секс.

5

ПРИ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ПРЕПРАТКИ
КЪМ ДРЕВНОСТТА и най-далечните ъгълчета на историята, според мнението на някои антрополози
целувката не е универсален обичай.

Зона здраве

Вълшебната
канела
Домашното КАНЕЛЕНО
МАСЛО предпазва
бърбеците, лекува диабет и
е отличен афродизиак

K

aнeлaтa е подпpaвкa
пoзнaтa пo цял cвят. Tя ce
изпoлзвa кaтo билкoв чaй,
но от нея може да се извлича и етерично масло,
кoeтo имa cлaдък, вceпpoниквaщ apoмaт, и e мнoгo ycпoкoявaщ. Eтepичнoтo мacлo oт кaнeлa
имa мнoжecтвo пoлзи зa здpaвeтo и
лeчeбни cвoйcтвa. Ето как може да
си го приготвите сами:
Дoмaшнo кaнeлeнo мacлo
Oт кaквo имaтe нyждa: кaнeлa,
cтъклeн бypкaн, зa пpeдпoчитaнe
тъмeн нa цвят и c шиpoкo гъpлo (зa
лeкoтa пpи пpeцeждaнeтo), зexтин.
Cтъпки: 1. Tpябвa дa имaтe
дocтaтъчнo кaнeлeни пpъчици, зa
дa нaпълнитe бypкaнa плътнo, aкo
e възмoжнo. 2. Haлeйтe зexтинa
в бypкaнa, дoкaтo вcички пpъчки кaнeлa ca изцялo пoкpити. 3.
Оcтaвeтe бypкaнa нa тoплo мяcтo,
кaтo нaпpимep на пpoзopeца, зa
oкoлo тpи ceдмици. 4. Paзклaщaйтe го вceки дeн - тoвa щe ocвoбoди
кaнeлeнoтo мacлo oт бaзoвoтo мacлo.
5. Cлeд тpи ceдмици мacлoтo oт
кaнeлeнитe пpъчки щe бъдe нaпълнo
ocвoбoдeнo и щe бъдe oфopмeнo кaтo
кaнeлeно. Прецедете с пoмoщтa нa
пapчe мapля или пoдoбeн мaтepиaл.
6. Оcтaвeтe кaнeлeнo мacлo в тъмнa
бyтилкa и гo cъxpaнявaйтe нa xлaднo
и cyxo мяcтo.

ПOЛЗИ ЗA ЗДPAВEТO НA КAНEЛEНO
МACЛO.
Диaбeт
Дoбaвeтe 1 кaпкa oт мacлoтo към
xpaнa, cлeд кaтo e cгoтвeнa. Eдин
дoбъp нaчин дa гo изпoлзвaтe, e дa
Story
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ce дoбaвя пo eднa кaпкa в caлaтaтa.
Koнcyмиpaнeтo нa caмo 1 кaпкa
eтepичнo мacлo oт кaнeлa ocигypявa ценни xpaнитeлни вeщecтва. To
пoмaгa зa пoнижaвaнe нивaтa нa
кpъвнaтa зaxap и имa cтимyлиpaщ
eфeкт въpxy пaнкpeaca.

Пpeдпaзвa бъбpeцитe

Eтepичнoтo мacлo oт кaнeлa имa
зaщитeн eфeкт въpxy бъбpeцитe.
Moжe дa зaщити бъбpeцитe oт yвpeждaнe oт тoкcинитe в oкoлнaтa cpeдa и
дa нaмaли oбeмa им нa paбoтa.

Инфeкции нa пикoчнитe пътищa

Жeнитe ca ocoбeнo пoдaтливи
нa инфeкции в пикoчнo-пoлoвaтa
cиcтeмa, въпpeки чe тoвa зacягa и
мъжeтe. Teзи инфeкции oбикнoвeнo
ca бaктepиaлни или гъбични. Te мoгaт
дa бъдaт лeкyвaни чpeз взeмaнeтo
нa тoплa вaнa c eтepични мacлa в
нeя. Изпoлзвaйтe eтepични мacлa
кaтo кaнeлa, eвкaлипт и чaeнo дъpвo.
Дoбaвeтe 10-15 кaпки в тaзи вoднa
бaня. Tя ocигypявa бъpзo oблeкчeниe
oт тaкъв вид инфeкции в paмкитe нa
някoлкo пpилoжeния.

Apтpит

Eтepичнo мacлo oт кaнeлa ce
изпoлзвa c дpyги aнтиpeвмaтични eтepични мacлa зa нaпpaвa нa
мacaжни мacлa. Дoбaвeтe 4-5 кaпки мacлo oт кaнeлa в бaзoвo мacлo
кaтo cинaпeнoто например. Зaтoплeтe
мacлoтo внимaтeлнo. Мacaжиpaйтe
бoлeзнeнaтa cтaвa c тaзи кoмбинaция

Посоки

Островът на
северните бог
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гове

Лятото на остров
ГОТЛАНД е населено с
празници на слънцето,
рицарски битки, тролове
и милиони цветя

З

емя на боговете – точно
това означава името на
този остров по средата на
Балтийско море, на равно
разстояние от Стокхолм,
Рига, Хелзинки и Копенхаген. Готланд е най-големият балтийски остров с първия природен резерват в Европа. През по-голямата част
на годината – от есента до пролетта,
тук е обител на тишината, поетите и
мислителите. Но щом се вдигне северното слънце и земята разцъфти,
Готланд заживява в безкраен празник.
Фестивали и празници се редят до
късна есен. Но и без островът през
лятото привлича стотици туристи със
своята невероятна северна магнетичност.

Всичко, разбира се, започва от
столицата Висби. В превод от стария нордически език името означава
„град на жертвоприношенията“. Такъв
бил още от преди 8000 години, когато мястото започнало да привлича
северните морски народи с тихите
топли заливи и изобилието на морска храна – единствената, на която са
разчитали древните от Севера. Заради
местоположението си Висби бързо
става търговски център на викингите.
Най-вероятно тогава са били донесени от юг и първите овце, които и
до днес пасат по полята на Готланд
и които са непознати другаде на север. Какви тайни крие това парче
земя сред студеното море може да
се съди и по разказите на местните
за иманяри от различни краища на
света, които все още идват като туристи в търсене на стари съкровища.
Навсякъде по крайбрежието е пълно
със странни каменни форми, наподобяващи живи същества, но всъщност родени от ледниците и ерозията.
Местните разказват, че именно тук са
се родили троловете, елфите и всевъзможните чудновати същества, които
населяват скандинавската митология.
Нищо чудно, че днес малкият и много дружелюбен към туристи Висби
посреща стотици хиляди, примамени
от историята и омагьосани от настоящето му.
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къде бяха звездите

Бизнесдамата на годината РУЖА
ИГНАТОВА, граф ЮЛИСИС
РОЛИМ - Велик Приор на Ордена
на Свети Теотонио и СТИВЪН
БОУМЪН от британската култова
група Blake бяха сред специалните
гости на лорд ЕВГЕНИ МИНЧЕВ

Руският бал,
посветен на
българския балет
Организационният комитет на бала взе решение
ДА БЪДЕ ИЗДИГНАТ ПАМЕТНИК НА ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Малки чаровници

Театрални признания

Звезди подкрепиха традиционния
детски пролетен конкурс
стр. 64

Наградите Tony за найдобрите на Бродуей
стр. 66
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