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Шарън Стоун

Q

Сами на плажа, Шарън и непознатият млад
мъж, който видимо е превзел сърцето й, могат да правят каквото си искат. Но явно
кавалерът се е заел да й помогне да направи
нещо срещу целулита, който издайнически
наднича от банския й. Мачото е във видимо атлетична форма, на Шарън обаче
трудно й се отдава не само челната стойка, а и далеч по-обикновената поза „свещ“.
Но треньорът й явно е милостив. След
като няколко пъти се опитва да й помогне с гимнастиката, решава, че далеч полесно, а и по-приятно е да награди усилията й с целувки и прегръдки.
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Годжи
остана
сам
Балерината Станислава
Лефтерова, с която
Георги Милчев бе
повече от три години,
вече е в обятията на
управител на механа
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Stars
историите
на звездите

Красивата танцьорка целува
нежно новия си любим, за
когото се твърди, че бил
много забавен и мил
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Звезди

„Жените искат на
100% да съм техен и да
не обръщам внимание
на други момичета,
но това не е възможно“

Борислав Димитров

Story

Лошото
момче
порасна
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Преди да „духне“ заедно с Графа и Печенката и да роди
поредния летен хит, рапърът Бобо е бил бунтар,
който пушел трева, биел се с квартални банди, лежал в
затвора, но и здравата работил

С

вършвам работа и дим
да ме няма, изключвам
телефона си и дим да ме
няма“ – рефренът се превърна в офисен, училищен и въобще всевъзможен хит, озвучаващ домовете, заведенията, колите, работните ни места. И
докато Графа и Печенката са добре
познати на припяващата публика,
третият изпълнител – Бобо, вади на
бял свят много въпросителни.
Борислав Димитров, който се подвизава зад прякора Бобо, е роден в
София през 1983 г. Още от детската
градина педагозите забелязват певческия му талант. По-късно потвърждението идва и от музикалния спец
Стефка Уникян, при която той се
обучава в тайните на трелите. Въпреки че не познава нотите и, вместо да
свири на инструментите, дрънка, той
става част от „Снайпер рекърдс“ и
създава много от хитовете на Спенс,
„Нокаут“, Slim, „Димна завеса“, балет
„Експоуз“...
Освен музикалния талант, Борислав притежава и друг, който не

му е вроден – да бъде лошо момче:
„По моето време беше задължително
да си лош, защото иначе те мачкаха“ – разказва той. Отраства в квартал „Надежда“, участва в улични банди, бие се с комшийските момчета,
дори в училището, което посещава,
има специален клас за „трудни деца“.
Бобо, разбира се, е сред първите номера в групичката.

Извън пределите на гимназията
често е обект на нападки на скинари и други недоброжелатели, просто защото е „микс“ от майка българка и баща гвинеец, който заминава
за далечната си родна страна, когато
Борислав е едва на три години. „Никога не излизам без метален бокс в
себе си и това ми е спасявало живота
нееднократно – заявява Бобо и продължава. – Не той обаче ми помогна, когато една вечер се прибирахме
с моето момиче Сиана по „Симеоновско шосе“ и двама мъже ме нападнаха.“ Те не само го удрят в гръб,
но и вадят нож, който, за късмет се
забива в реброто на рапъра, а не в
Двамата
със Сиана
са заедно
от няколко
години, но
любовта
е все така
силна
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ТЪРСЕТЕ НОВИЯ БРОЙ

НАЙ-ГОЛЯМОТО МЪЖКО СПИСАНИЕ В СВЕТА
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Dries Van Noten Пролет/Лято 2012
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Големите имена
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Рулетката

на съдбата
Слухове, че Джон Траволта има гей наклонности,
изпълзяват още преди той да се ожени за Кели Престън
и не спират през целия му живот на звезда. Ще остане
ли и този път истината за холивудския идол семейна
тайна, охранявана от сциентолозите?

С

ексапилен, обаятелен и с
някакъв подкупващо невинен чар, Джон Траволта
винаги е бил харесван от
жените. Дори когато камерата му обръща гръб и
го забравя за дълго, те го помнят и
са готови да му върнат ореола на кинозвезда. Мъжете пък винаги са били
готови да му намигнат заговорнически, по мъжки. Тази особена харизматичност, заедно с безспорния му талант вероятно са тайната формула на
успеха за вече 58-годишният актьор.
Героят от „Треска в събота вечер“,
„Виж кой говори“ и „Криминале“
има вродената способност да не дразни и да не предизвиква желание у хората да търсят греховете му. Може би
затова приятелите му се надяват, че
и последният гей скандал, който го
засипва като лавина напоследък, ще
се стопи във времето и ще отшуми
като пролетна буря в късата памет на
почитателите. „Той откровено споделя, че предпочита да остави хората да
си мислят каквото искат и сами да
преценят колко да вярват или не на
всичко, което се говори за него“, казват от обкръжението му. Всъщност
слуховете за греховната сексуалност
и двойнственият живот на актьора го
съпътстват отдавна.

Жените
винаги са
го обичали,
мъжете го
приемат като
мачо

През май 1990 година, когато Джон
е 36-годишен National Enquirer изважда на бял свят гей афера с порно
звездата Пол Барези. Срещу 100 000
долара хонорар Пол разказал подробно как двамата се запознали 8 години
по-рано и как дружбата им постепенно преминала в интимна фаза, след

като актьорът за първи път го последвал в банята на SPA център, където обичали да ходят заедно. Връзката
им продължила 2 години според разказа на Барези. Скандалната историята вижда бял свят точно, когато по
екраните е тръгнала лентата „Виж
кой говори“ и Траволта става любимец на публиката за втори път след
повече от десетилетие в забвение. На
публиката не й харесва да вижда развратник в лицето на чаровния екранен таксиджия, превърнал се в грижовен и забавен баща на чуждо бебе.
Още повече, че точно по това време
разцъфтява любовта на актьора с
красивата му колежка Кели Престън,
а година по-късно двамата се женят.

Кое в живота на Траволта е истинско, кое е медиен трик и кое –
добра сделка, знае само той и твърде
тесен кръг посветени. Мнозина подозират, че още тогава бракът му с Кели
е всъщност договор, от който печелят
и двамата. Джон изгражда имидж на
сериозен семеен мъж – нещо твърде важно за Америка, където, макар
и лицемерно, семейните ценности се
поставят на пиедестал. Още повече че
двамата се познават отдавна и са изживели вече своя голям любовен роман три години по-рано. Повече красива, отколкото талантлива, в края на
80-те години госпожица Престън си е
дала сметка, че собствените й сили са
твърде крехки и й трябва ракета носител в света на славата. Джон обаче
е сякаш позабравен и след „Треска в
събота вечер“ остава повече от десетилетие без хитова лента. Кели бързо
се преориентира и започва да споде57

Story

Lifestyle
стилът
на звездите

Различни стилове
и окраски са
смесени с вкус и
не дразнят окото
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от боговете
68

За да се влюбиш в
Кипър, трябва да го
помиришеш, да го вкусиш
и да се потопиш във
вечността, с която са го
дарили безсмъртните

К

олата ни напуска Пафос
и осъзнавам, че нещо ми
липсва. Изведнъж се е загубил онзи постоянен тътен
на разбиващи се морски
вълни, който тук ви съпътства денем и нощем. Толкова е естествен,
колкото и белите шапки на прибоя,
открояващи се на яркосиния фон на
морето – първото нещо, което виждате, когато се събудите сутрин. Продължават да се белеят и в нощта и
да разказват легенди за богинята на
любовта, плодородието и красотата – Афродита, за Аполон и Дионис.
Не е задължително да сте фен на митологията, за да се почувствате много
бързо неразделна част от онзи свят, в
който смъртни и безсмъртни изживяват заедно своите страсти и разочарования, радват се на живота или си
погаждат мръсни божествени номера.
Да вкусиш Кипър е почти толкова
естествено, колкото и да живееш с
боговете. Ако сте на диета, просто
не тръгвайте към този остров на изкушенията, където във всяка таверна
се изсипва рогът на изобилието. Ако
си представяте обаче своята почивка
като безкраен празник, в който се нижат лениви дни под палмите, бузуки
и жива музика в таверните и история
от преди хилядолетия, която може
не само да видите, но и да пипнете –
вие вече летите за Кипър.
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Устата и Коцето бяха в отбора на
победителите - „Женени с деца“, които
спечелиха голямата награда – пътуване до
Лондон и посветиха победата си на Дим Дуков

къде бяха
звездите

Най-бл яскавият
страйк
За 7-ми пореден път списание „Блясък“ и BEEFEATER
спретнаха оспорвана надпревара по време на
междузвездния боулинг турнир

camhlmßnmadvdßdkmuggß

КНИГА + СПИСАНИЕ
само

3,99 лв.

Елайза търси перфектния съпруг веднага, а Марта току-що е
изоставена от своя. Ще успеят ли двете сестри да намерят идеалната
любов, която желаят?
Очаквайте следващия роман на 7 юни. Само със сп. „Журнал за жената”.
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