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Не дължим
обяснения н
Галена и Галин никога не са се разделяли, въпреки

скандалите, в които се опитват да ги замесват
непрекъснато
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Звезди
След като дълго време отричаха да имат нещо общо
помежду си, Григор Димитров и Мария
Шарапова най-после официално разкриха връзката
си, но дали ще останат заедно

Г

ришо и Маша са заедно!“,
гръмнаха медиите, след
като двамата бяха засечени
да интимничат по улиците
на Мадрид след победата на
първата ни ракета над световния номер едно Новак Джокович.
Пред обективите на папараците двамата не скриха любовта си.
Разкриването на дълго пазената
тайна веднага повдигна въпроса –
Григор ли е мъжът, който Мария търси толкова време, и ще успее ли тенисистът да се задържи здраво стъпил
на земята, или все пак славата, която
го залива в момента, ще изтласка любовта на заден план?
Всички знаем, че на професионалните спортисти е трудно да имат
нормален личен живот, заради убийствените тренировки, на които се подлагат. Първите стъпки на корта Григор прави едва 3-годишен, а на 5 вече
играе ежедневно. Това, че става все
по-добър, е повод за гордост не само
на родителите му, но и на повечето
от преподавателите му в началното
училище в Хасково. Но има и такива, които не се трогват от спортните
успехи на момчето. Затова се налага днешната тенис звезда да напусне
училищната скамейка, едва изкласил
пети клас, и да завърши като частен
ученик. „Учеше в движение по света,
в хотелската стая, в самолета...“ - разказва бащата на Гришо – Димитър
Господинов, професионален треньор
по тенис.

Освен че е фурия на корта, 21-годишният Григор Димитров е спряган като пленител на женските сърца.
Той дори е наричан и „г-н Казанова“,
макар да прави всичко възможно
да обвива в мъгла романтичните си
завоевания, като само понякога подхвърля провокативно: „Момичета,
свободен съм...“ След като преди време един от бившите му треньори Петер Лундгрен, публикува в профила
си във facebook обща снимка с Григор, гушнал усмихнато момиче, всички хукнаха по следите на красавицата.
Оказа се, че тя е от Пловдив, казва
се Симона и е дъщеря на местен бизнесмен. Разбра се, че Симона и Григор имали връзка няколко години.
Story
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Но казват, че следващият треньор на
тенисиста се оказал много по-строг и
му дал ултиматум – или играеш, или
мислиш за любов. Така се наложило
през лятото на 2010 г. пловдивчанката
да мине в историята.

След нея идва ред на легендата в
световния тенис – Серина Уилямс.
Двамата с Григор се снимаха заедно в
Париж, но дали помежду им е имало
нещо повече от приятелство, така и
не стана ясно. Серина в крайна сметка се захвана с бившия треньор на
Димитров – Патрик Муратоглу, а на
чаровния българин му приписаха нова
връзка – с колежката Цвети Пиронкова. Миналото лято пък, на турнира
в Куинс, той се качи на трибуните, за
да разцелува мистериозна брюнетка.
Но пак всичко потъна в мъгла. До
момента, в който гръмна новината,
че новата двойка в световния тенис
са фатално чаровният Григор Димитров и горещата Мария Шарапова.
Храна на слуховете за любовта между Маша и Гришо даде появилият се
клип, в който двамата се разхождат в
Милано. Запитана тогава, Шарапова
отсече: „Не говоря за личния си живот!“. Стотина папараци преследваха
непрекъснато Гришо и Маша в Австралия, за да докопат 15 000 долара,
обещани от местните таблоиди, само
за една снимка на рускинята и чаровния българин. Двамата посрещнаха и
2013-а заедно. Сексапилната тенисистка пък стана рекламно лице на Порше и не пропусна да зарадва Гришо
с лъскав модел на марката. „Не колекционирам коли, но моят приятел е
луд по тях“, заяви по повод подаръка
си Маша.
Жестът на апетитната рускиня недвусмислено показва какви са чувствата й към Гришо и какви намеренията. Тя може да не колекционира
коли, но определено е една от колекционерките на мъжки сърца. За своите 26 години Маша успя да завърти
романи с много известни имена от
спорта, киното и музиката, а първата
й любов така и си остана несподелена. В началото на 2000-ата година 16годишната тогава Шарапова се влюбва в испанския тенисист Хуан Карлос
Фереро, който е с осем години по-

„Преди мача
Мария ми каза
няколко думи,
които ще помня
до края на
живота си. Ще
запазя в тайна
какви точно
бяха, но искам да
й благодаря“

Григор Димитров

Кой щ

ще спечели гейма?
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Страх от
бременност
Милена Маркова-Маца

родила сина си в 8-ия месец и детето
дълго боледувало

А

ктрисата
от сериала
„Етажна собственост“
по Нова ТВ
е много усмихната и в живота, но е
преживяла доста трудни
моменти. Двамата с партньора й – актьорът Орлин
Карагьозов, имат син, който носи името на татко си
и днес е здраво и жизнено
хлапе, но до 5-6 годишна
възраст изправял неведнъж на нокти родителите
си. Маца изкарала тежка

бременност, трябвало през
повечето време да лежи
вкъщи, за да опази бебето.
Терминът й бил определен
за средата на месец май, но
прокървила и се наложило
да роди ден-два, след като
влязла в 8-ия месец. „Беше
един малък пънкар – със
страшно голяма щръкнала
коса – спомня си актрисата,
- и веднага го сложиха на
системи. Проблемите обаче
не спрели дотук – мъничкото човече получило спазъм
на трахеята и имало моменти, в които не можело

Да повикаш делфините
Тъй като е „бургазлийче“, Маца е силно емоционално
свързана с морето. И въпреки че може да плува
колкото да не се удави, синеоката актриса се
зарежда, като гледа и слуша безкрайната шир.
С Невена Бозукова-Неве, с която зрителите
я запомниха от хумористичното предаване
„Аламинут“ и с която си партнират и в сериала
„Етажна собственост“ на „Идалго Продакшънс“,
от дълги години са близки и в живота. Затова
Неве не повярвала, когато един път Маца й казала,
че има свръхестествени способности – да вика
делфините. „Имахме турне на морето и бяхме
отседнали в курорта „Константин и Елена“. Бяхме
на плажа, а тя не ми повярва, като й казах – разказва
Маца. - Смееше се: „Ще ги извикаш, ама дръжки
– тук няма делфини!“ Казах й, че до 15 минути
трябва да дойдат и не минаха и 5 и те се появиха
в морето. Идваха няколко пъти поред, и Невена
започна на всички да разправя после каква съм
магьосница“ - смее се актрисата. - Аз имам някаква
космическа любов към тези същества, те са крайно
интелигентни. Мечтата ми е някога, поне веднъж,
да плувам с тях, но поради финансови още причини
не съм я осъществила.“
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Дем
на уелската п

„Никога не съм си падала по
това да крещя от покрива,
но заболяването ми е факт
и трябва да се примиря“

Катрин Зита-Джоунс

моните
принцеса

Катрин ЗитаДжоунс потърси

помощ за болестта си със
същото достойнство, с
което минава по червения
килим като победителка

К

атрин Зита-Джоунс влиза
в клиника за лечение на
биполярното си разстройство, гръмнаха световните
агенции, сякаш астероид
се е блъснал току що в
Земята. Че 43-годишната
красива и талантлива актриса има
проблеми, познати на голяма част
от човечеството, беше известно отдавна. Но защо го признава и то по
най-обикновения начин, щом е супер
звезда? „Не е срамно човек да потърси помощ и вместо това да страда мълчаливо. Ако признанието ми,
че имам биполярно разстройство и
се нуждая от помощ, за да контролирам живота си, помогне поне на
още един човек да потърси помощ
за себе си, значи има смисъл“, така
просто обясни самата тя защо, за
разлика от повечето холивудски идоли, е избрала публичността пред тайната. Публичност, която в света на
перфектните богоизбрани е достъпна
за малцина. Защото означава признание, че си простосмъртен и нищо
човешко не ти е чуждо. Иначе уелската принцеса, както често наричаха
Катрин, никога не е търсила онази
страна на славата, която не може да
управлява. Сега има нужда от медицинска помощ, за да може да овладее типичните за заболяването си
смяна на настроенията, изблици на
хиперактивност и периоди на тежка
депресия. Толкова просто и обикновено. А може би не толкова. Много
сила и самообладание се иска, за да
го направиш, когато името ти е познато на всяка домакиня. Казват, че
с такава способност човек се ражда.

Когато момичето от Уелс заблестя на звездния небосклон, публиката се преклони и пред красотата
й, и пред аристократичното й излъчване, но никой не допускаше, че
крехката й външност крие толкова
силен характер. Тя минаваше сдържано, но топло по червения килим.
Оставяше зад себе си аромат на загадъчност, примесена с невинност.
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Защо е важно да
бъдем харесвани
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Лукс и
разточителств
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Древни азиатски богове,
християнски катедрали и
светилища под формата
на игрални зали. Това е
магнетичното лице на
Макао – бившата
португалска колония, която
днес е част от Китай

С

редновековни кули и амфитеатри, пъстри колониални къщи и небостъргачи от стъкло и метал
са се събрали в странен
пъзел на 28 кв. км, които
представлява Макао. На фона на този
декор живеят в синхрон непримирими доскоро богове. Древните индуистки, будистки божества населяват
храмове, които мирно съседстват с
католически църкви. Така е било от
векове. Днес Макао има нова религия – тази на хазарта, и неговите богове се ширят подобаващо в своите
храмове от стъкло и метал, гигантските хотелски комплекси и казината.
Магията на рулетките и екзотиката
примамва тук всяка година близо
22 милиона поклонници на хазарта,
пагодите или просто любопитни на
полуострова, чието население е помалко от половин милион души. Половината от тях са нужни само за обслужването на казината, които носят
милиарди долари печалба на града.
Гордостта на Макао е, че вече бие по
приходи Лас Вегас.
Ако не сте хазартен маниак, но
искате да пипнете, вкусите и помиришете този паралелен свят на богове и
грехове, най-лесно е да се запишете
на екскурзия, когато сте в Китай или
Хонг Конг, откъдето разстоянието е
един час с ферибот. Най-добрият сезон е между октомври и декември,
когато дните са топли и слънчеви,
дъждовете са рядкост, а убийствената
влага е сравнително слаба.

Фериботът навлиза в пристанището на Макао и пред вас се разкрива гледката на футуристичен пейзаж - небостъргачи, гигантските билбордове, падащи звезди и светлинни
водопади се сипят навсякъде. Крайбрежието мирише на лукс и разточителство. Единствената сграда, която
напомня, че зад този декор е скрита
древността, е храмът А Ма, запазен от
57
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Лео ди Каприо
предизвика истерия
сред фенките извън
огражденията

Party
къде бяха
звездите

Магията
на 20-те години
Най-чаканият филм на 2013-а – „Великият Гетсби“,
раздели кинокритиците на два срещуположни лагера
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