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Stars
историите
на звездите

Не се
впечатлявам
от чужди драми
Жени Калканджиева признава, че се вълнува само

от своето семейство, а след „Къртицата“ се научила да цени
повече съпруга си Тачо
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Звезди
Владо Данаилов

и американската му
приятелка Виктория
са решили да учат зад
Океана, за да открият
след време център за
социално слаби

Проповядва и на
американците

Виктория (втора
от ляво надясно) и
Владо с приятели
от колежа

С

лед като поживя известно
време с Владо в България,
американката Виктория в
крайна сметка реши, че й
е трудно да свикне с нашия начин на живот и се
прибра в родината си. Особени мъки
момичето срещало с езика ни. Преди няколко месеца синът на Стефан
Данаилов беше обявил, че ще се оженят в България, за да може съпругата
му да получи българско гражданство
и да не се налага на всеки 6 месеца
да подновява визата си. Но в този
случай младите засега ще отложат
подписа. Още повече, че това за тях
щеше да е досадна формалност, тъй
като не били привърженици на брака.
Вълнували ги доста по-важни неща,
като мисията да помагат на хората.

Двамата са се записали да следват още едно висше образование в
Сарасота, Флорида, където живеят,
което ще им помогне след време да
открият център, в който да се грижат
за хора в неравностойно положение.
След икономиката и математиката
Владо се обръща към социалните науки, а Виктория, която също е завършила икономика, е решила да се дипломира като медицинска сестра.
Story
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Докато чака началото на учебната
година, младият Данаилов вече се е
цанил да работи в детска градина във
Флорида, тъй като много обичал да
се занимава с малчугани. А през есента отново ще се прибере в България,
тъй като обучението му ще е задоч-

но. В крайна сметка Владо така и не
приема консуматорското американско
общество и се надява, след като завършат, двамата с Виктория все пак
да се установят тук и тук да реализират идеята си за социалното заведение. „В Америка нещата са различни,

Големите имена

Story
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на Д

„Не искам брак,
само защото всички
го правят. Не
всичко е купуване на
пръстен, а по-скоро
обещание за любов“

Джейсън люис чийтъм

растите
Джей Кей

Фронтменът на
Jamiroquai бил

бездомник. Сега живее
сам в огромно имение от
72 акра в Англия

Н

е съм си купил голяма
къща в провинцията,
защото съм мечтал за
такава. Просто държах
да има поне няколко
допълнителни постройки, за да мога да си направя студио“ - така обяснява Джей
Кей защо си е купил къща в Бирмингамшир. Веднъж осъществил мечтата
си, впоследствие той превръща една
от постройките в пъб, където влиза в
ролята на любезен домакин. Но само
понякога. „Светът е едно студено и
ужасно място и 95% от хората са гадни копелета“, откровен е музикантът,
който приема дома си и като място
за бягство от реалността и хората.  

Джейсън Люис Чийтъм, както е
истинското му име, никога не е
харесвал да го наричат Джей Кей,
въпреки че точно така е известен по
света. Толкова известен, колкото и
шапките, с които се появява на сцената. Нищо, че понякога сумата за
една от тях може да надхвърли 6 хиляди паунда, защото е от истински
пера. Това изобщо не го смущава.
Нито пък, че пропилява почти всичките си пари за автомобили, защото
е ценител и колекционер, въпреки
че намира Шумахер за по-богат от
него. Освен това е запален моторист
и притежава свидетелство за управление на хеликоптер. В имението си
има огромен басейн, палмови дървета и собствена градина със зеленчуци.
„Имам си картофи, зелен боб и моркови, които готвя. Не можех да повярвам в началото. Беше като първия
път, когато пробвах халюциногенни
гъби. Казах си: О, Боже, това е безплатно.“
Според някои, именно нуждата да
живее като нормалните хора е причината да се изгуби за известно време
от музикалната сцена. Според други
обаче е заради известните си гаджета и зависимостта си към кокаина.
Всички помнят как през 2004-a Джей
Кей се изпокара с папараците и беше
арестуван няколко пъти. „Опитвам се
31
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изкуството да живееш щастливо
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за лятото
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от глава
до пети
Как да се
храним
по-малко

10

закачливи
щампи

Защо не трябва
да завиждаме
на другите

Зона здраве

Трикове за
стройна фигура,
приложими в
ежедневието
44 съвета, които ще ви помогнат да постигнете

целта си - фино тяло без агресивни диети

1. Ако някога сте си задавали въпроса защо джънк фууд веригите винаги
са оцветени в ярки цветове, като червено, жълто и оранжево, ще откриете
отговора в психологията на цветовете. Човешките очи са естествено
привлечени от сигналния червен цвят,
а когато закусвалнята е в тези нюанси, апетитът нараства. Много научни
проучвания пък предполагат, че ако
се храним от синя чиния, ще поемаStory
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ме много по-малко количество храна.

(най-вече джънк), гледайки телевизия.

2. Според проучване от 2008 година
замяната на сутрешната тестена закуска със сварено яйце ще ви помогне да се отървете с 65% от излишните килограми.

6. Насочете мислите към бъдещето
си, не към миналото. Ако сте позитивно настроени за собственото
си бъдеще, много по-вероятно е да
започнете да се храните по-здравословно.

3. Когато се храните, използвайте поголяма вилица. Според учените, с нея
човек се храни по-бавно и с по-малки хапки.
4. Избирайте по-малки чинии.
5. Изключете телевизора по време
на хранене! Изследванията сочат, че
човек изяжда поне 40% повече храна

7. Избягвайте майонезата!
8. Консумирайте кафе с по-малко,
или без захар.
9. Вместо да ограничавате диетата си, обогатете я с повече плодове
и зеленчуци. Колкото „по-зелена“ е
порцията, толкова по-добре за тялото.

Сн. Shutterstock

В

ъпреки че има различни причини, водещи до
наднорменото тегло, има
няколко сигурни трикове,
които да ви спестят излишните килограми.

Посоки

Синьо като Ше
На върха на Мароко, на хвърлей от белия Танжер,
в свое собствено измерение живее най-странният
африкански град

Story
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Шефшауен

К

ацнал буквално на покрива на Африка, Шефшауен е едно от найстранните места, които
можете да намерите
не само в Мароко и не
само в Африка, но и изобщо по света. Синият град не прилича на никой друг и казват, че тук не бива да
идвате неподготвен. За европейците
най-добрият вариант е да минат през
Танжер – симбиоза от испанско и
френско наследство, арабски кус кус
и африкански пейзаж. Ако сте в Испания не е трудно да се поддадете на
изкушението и срещу 25 евро и час и
половина път с ферибот през Гибралтарския проток да смените не само
континента, но и обичайния свят с
порядки и пейзаж, на които сте свикнали.

На хвърлей от европейския бряг е
Танжер - петият по големина град в
Мароко, неслучайно наричан врата
към Африка. Първото нещо, което се
вижда от палубата, докато приближавате пристанището, са белите къщи,
налазили склона в далечината. Както
по-късно ще разберем, повечето от
тях са нови богашки комплекси от
затворен тип. Там цари тишина, която
няма нищо общо с пъстрата лудница
на мегаполиса. За поколението от 60те години на миналия век Танжер бил
белият град на романтиците и мечтателите. Днес обаче крайбрежният
булевард минава през строен шпалир
на ултрамодерни сгради, между които
екзотично се подават палмите. Гъмжило от клаксони, мотори на коли и
всевъзможни градски звуци огласят
пейзажа. Движението има свои правила, които предполагат скорости по
желание на водача, разминаване на
сантиметри и други екстремни изживявания, сред които особено място
заемат пешеходните пътеки. Мястото
за бягство е огромната плажна ивица,
пълна с хора по всяко време на годината.
Като всеки подобен град и тук
като че ли по задължение човек
се отправя към Медина или Стария
град, който в същото време е и огромен пазар. Лабиринт от тесни улички,
над които се издигат плътно прилепнали една за друга сгради, които на
моменти скриват небето – няма нищо
по-лесно от това да се изгубите из
тях, но пък това е местния колорит.
Ориентир е крепостта Касбах, където
е и стария дворец на султана. Това е
57
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Двете дами на
вечерта - Илона
Сталер и биографът
на принцеса Даяна лейди Колин Кембъл,
бяха обсипани
с внимание и
комплименти
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Светският олигарх лорд Евгени Минчев отпразнува официално
своята 50-а годишнина с грандиозен благотворителен бал в „България мол“
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