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а три месеца 5
пъти сме се засичали, а до този
момент не се бяхме разделяли за
повече от седмица“ - признават
Нели и Сано броени дни след като
той приключи
участието си в риалити шоуто Къртицата, а тя – в Dancing Stars. И двамата имат повод за гордост – Нели
Атанасова стигна до полуфинала на
танцовото шоу, а любимецът на момичетата - Сано, е горд, че физическата и психическа издръжливост са
го направили победител в екстремните изпитания на шоуто. Само че и
двамата прибрали бързо всички риалити емоции в семейния архив, защото много по-важно им е настоящето,
в което отново са заедно – същите,
но и малко по-различни.
За двамата, които имат вече шестгодишна връзка и се чувстват семейство много повече от подписалите
официален брак, тази почти тримесечна раздяла показала много неща,
които не били подозирали. „С учудване установих, че Нели ми липсва
дори повече от децата, както и да
ви звучи това – казва Сано, но припомня, че все пак с Иво и Ава се
срещали два пъти, когато спечелил
правото да се види с близки в Базата,
макар че и това съвсем не му било
достатъчно. Още повече, че през цялото време отношенията между него
и Нели бяха разнищвани безкрайно,
като се почне от темата „безотговорни родители“ и се стигне до „раздяла
заради други жени“, гарнирани с пикантни подробности.

За Нели ровичкането в душата й
от хора, които никога не са се докосвали до нея, не е новост. „Някога,
когато за първи път попаднах в телевизионния бранш, много тежко преживявах нещата и заради мен самата, и заради близките ми. Но Санди
ми повлия много в това отношение“,
признава Нели, а той бърза да допълни: „Аз съм дебелокож и се опитах
да й предам и на нея малко от това.
Така че ние сме свикнали, но близките ни – не. Особено децата. Дъщеря
ми като ме види с жена в клип дори,
нон стоп задава въпроси, какво остава за първа страница.“
Когато стане дума за децата, той
подскача като ужилен. С Иво вече се
Story
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„С учудване
установих, че
Нели ми липсва
дори повече от
децата...“

САНО

разбират по мъжки, но малката Ава
още не разбира света на възрастните.
Когато видела майка си да танцува
с партньор, веднага тичала да пита:
„Мамо, ти за този батко ли ще се
ожениш, защо не за тати?“, разказва
Нели. Двамата със Сано са единодушни, че с подпис или не, отдавна
са се почувствали истинско семейство, научили са се да правят онези
компромиси в ежедневието, които
иначе могат да изправят и най-влюбените един срещу друг. А дали ще
има сватба. Най-вероятно да, още
повече, че Нели вече носи своя годежен пръстен. Получила го по толкова романтичен и изненадващ начин,
че до този момент не искала дори
да разказва, за да не развали магията. Случило се в новогодишната

нощ. Празнували с приятели вкъщи,
после изморени си легнали да спят.
Когато се събудила, на ръката си открила пръстен, а Сано бил до нея с
един въпрос: Ще се омъжиш ли за
мен? „Беше толкова изненадващо, а
аз сънена, че поне три пъти ме попита, докато разбера какво се случва“,
разказва Нели без дори да се опитва
да скрие удоволствието, което изпитва и досега. Вярно, в Dancing Stars
се наложило да го свали по технически причини – поддръжки и други
подобни, но това не променя нищо.
Най-щастлива естествено е дъщеричката им, която като всяко момиченце
мечтае за дълги бели рокли и всички приказни подробности. Мама и
татко пък си мислят за късното лято
или ранната есен, за лежерно плажно

Звезди

С

лед като преди известно
време майката на Максим
Стависки се зарече, че повече няма да идва в страната ни, примерът й последва
и синът й. Той не искал и
да чуе за България, но освен това и не
пускал Албена да доведе сина им Даниел тук. Защото бил убеден, че още
при появата на малкото, то ще поеме
негативите от още нагарчащия скандал, че виновникът за катастрофата
през 2007 г. остана ненаказан.
Притесненията му, разбира се, имат
своето основание, още повече че при
последното идване в страната ни свекървата на Албена Денкова - Рашел
Стависка, заяви, че е много трудно да
се свикне с това, че на улицата я спират съседи на Максим и й обясняват
какъв престъпник е той.

За сметка на това в Русия нещата

Кога ще си
признаят
края?
Отношенията между АЛБЕНА ДЕНКОВА и
МАКСИМ СТАВИСКИ са все по-обтегнати,
двамата пазят сина си от хорските очи
Story
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стоят по съвсем различен начин. Там
хората са забравили за катастрофата,
или поне всячески се стараят да демонстрират амнезия по отношение на
тъмното минало на сънародника си.
Но виж, за светлите страни на същото
това минало и за бляскавото настояще
се говори от душа и сърце. На преден
план са постиженията на Максим и
Албена и никой не говори за случката
преди години, при която нетрезвият
фигурист уби един човек – 23-годишния Петър Петров, и остави друг Мануела Горсова, в тежко състояние,
в каквото момичето се намира и до
днес.

Според думите на познати на семейство Стависки, родителите на
Максим са достатъчно богати, че той
да може да си позволи да прекара остатъка от живота си в любимото му
място за уединение – на вилата им в
предградията на Москва, където чете
любимите си автори – Достоевски и
Чехов, а и да рисува картини. Не е е
тайна, че той има талант и в тази област, не само при изпълненията си на
леда. Майка му ръководи в Москва
солидна медийна компания, а баща му
е инженер.
Но той и Албена предпочитат да
не се разделят с ледената пързалка,
може би единственото място, което
все още свързва двойката по-силно
дори от брака, до който всъщност така
и не стигнаха. И макар и на Албена,
и на Максим да им приписват връзки
с кого ли не, двойката демонстрира
щастие и привързаност един към друг

Звезди
ПРЕЯ все още няма

гадже, защото е
доста капризна към
мъжете, а тези,
които хареса, се
оказват заети

Ч

ернокожата
сладурана, станала популярна
от риалити
фор-

мата „Музикална академия“,
може да
се похвали,
че е от
тези,
за
които
шоуто
се оказа щастНа морето с Дичо
лив старт.
и приятелката му
Прея вече
Карина
има две свои
песни - „Малките
неща“ с Били Хлапето и
„Закъснявам, човек“ с Графа и Печенката, продуцирани от „Монте мюзик“. Не
може да се оплаче от липса на участия както сама,
така и с групата Tri O Five.
Противно на очакванията
й обаче, както се шегува
тя самата, обожателите й
не са се увеличили колкото популярността й. 19-годишната певица все още
то, с което ще бъда, да е
си няма гадже. Не че е
по-интелигентно от мен,
задължително, пък и Прея
да има какво да науча от
споделя, че нежни ласки
него. Не искам да звучи
с момче не й липсват, тъй
самонадеяно, но не срещам
като има много приятели,
често такива. Не казвам,
които прекрасно запълват
че не се случва, но просто
времето й.
е рядко и в повечето случаи тези, които ми напра„Аз съм малко по-кавят впечатление, са заети.“
призна по отношение на
Прея разсъждава на шега,
мъжете и повече избиче тъй като цяло жените
рам – усмихва се младачисто количествено в света
та изпълнителка. - За мен
са повече от мъжете, явно
най-важното качество в
проблемът идва от съотноедин мъж, което също ми
шението. Но за нея липсата
е и най-секси, е интелектът. на гадже изобщо не е драМного ми се иска момчема. Знае, че ще се случи,

Интелектът
е секси
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когато му дойде времето:
„Аз съм от тези хора, които
бързат бавно“. Освен това
певицата казва за себе си,
че е много социален човек
- има много приятели, постоянно е сред хора и няма
как да се чувства самотна.
Но най-добрият й приятел
е далеч. Баща й починал,
когато била на 11 месеца, и
тя израснала само с майка
си. Именно нея Прея сочи
като най-близкия си човек,
на когото дължи да е такава, каквато е днес. Преди 6
години обаче, тя заминала
на гурбет в Кипър и оттога-

ва не се е виждала с дъщеря си. Единствено по Skype
двете си говорят често,
понякога и по два пъти на
ден. Родителката заминала, за да успява да издържа
детето си – плащала ипотеката на апартамента, който
й купила, както и сметките
на момичето си, пращала
му й пари. Затова не можела да си позволи да спести
за билет до България, а и
нямало как да си вземе отпуск от ресторанта, в който
работи. От известно време насам Прея успявала
да печели повече покрай

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Story
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КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА минава през големи

върхове и стремителни спадове в кариерата си,
през два неуспешни брака и няколко големи любови,
но успява да запази себе си
ивотът на джазпримата ни с
най-красивите
очи е достоен за роман,
в който нито една
глава няма да бъде
отегчителна. Изискана и винаги елегантна, и на 60 тя успява
да буди респект с артистичното си присъствие и
светъл поглед към света, който й е
поднасял не само рози, но и много
огорчения. Камелия остава в съзнанието на няколко поколения българи
със шлагерите „Не ме гледай така,
момче“, „Прошепнати мечти“ („Летят
последните таксита“) и с незабравимите си роли със Стефан Данаилов
в „Търновската царица“ и с Велко
Кънев в „Бон шанс, инспекторе“.
Както и като жената, която се осмели да избяга на Запад по времето на

социализма, следвайки голямата си
любов и мечтата да пробие оттатък
Желязната завеса, а после отново да
се завърне в родината сама, с двете си деца. И да започне отначало.
Митовете за нея през годините бяха
много – че е алкохоличка и наркоманка, дори нимфоманка, през чието
легло са минали десетки известни и
незнайни мъже, че е била ухо на ДС,
че е ексцентрична и с огромно самочувствие... Но тя ги подминава с вечната си голяма, красива усмивка и с
таланта да съхранява себе си.

Камелия прекарва детството си
в една стая, в която живее с баба,
майка и татко, и с брат си. Всъщност останалите 7 стаи от големия
им семеен апартамент са отчуждени
от социалистическата власт и дадени
на други хора. Но това не помрачава
живота на момиченцето с артистични
родители, чийто обноски са различни

„Аз лично съм имала не една, а няколко
големи любови. Те не са ред сополи, ред сълзи –
подчертавам, а емоционални, окриляващи.
Но... Имената на мъжете няма да кажа“

В „Търновската
царица“ със
Стефан Данаилов

29

Story

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

СТИЛНИ ПО
ВРЕМЕ НА ПЪТ

С „удобна
козметика“
в багажа

&

ВДЪХНОВЕНИЕ
ОТ ИЗТОКА

ЕЛЕГАНТЕН
ЛЕТЕН ПОЛЪХ

Бъди щастлив,
ако искаш

ХИТ ПАРАД НА
ЗАБЛУДИТЕ В СЕКСА

Beauty
Стягате куфарите
и трудно събирате
всичко, което
искате да вземете
със себе си. Ето защо
се нуждаете от
„удобна козметика“

Минаваме в
режим ваканция
Story
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Психология

ЧОВЕК Е ЩАСТЛИВ истински не тогава, когато

обстоятелствата му позволяват това, а когато се
чувства щастлив, независимо от обстоятелствата

В

сички ние вечно се стремим към щастие и търсим
начини да го постигнем.
По празници пожелаваме
на себе си и близките си
да намерим щастието. Какво обаче е това – щастието? Има ли
вечно щастие, или то е само кратък
миг на радост?
Хората имат различни цели и желания и затова нещата, които смятат,
че ще ги направят щастливи, са също
много различни. Докато един ще
каже, че би се чувствал щастлив, ако
е финансово независим и може да си
позволи всичко, което поиска, за друг
щастието се изразява в това да бъде
обичан и ценен, да има много приятели и здраво семейство, за трети – в
реализирането на негови идеи, за четвърти – да бъде на определено място
или с определен човек, за пети – да
има работата, която му носи удовлет-
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ворение и т.н. и т.н.
В повечето случаи обаче казваме –
„ще бъде щастлив ако, ще бъда напълно щастлив, когато…“ т.е. винаги
сме в състояние на търсене на щастието. А то някак постоянно ни бяга.
Дори, когато постигнем желаното, се
чувстваме щастливи закратко и после отново започваме търсенето. Това
кара някои хора да определят щастието като непостижима химера.
Но любов, пари, сигурност, добра
работа и т. н. са непостоянни и променливи фактори, често независещи
само от нас. Или с други думи – в
търсенето на щастието ние сме до
голяма степен зависими от обстоятелствата и хората… А какво ще стане
ако престанем да го търсим, а просто
го…видим?
Търсейки щастието, ние постъпваме точно като малкото котенце,
което се опитвало да стигне опаш-

ката си – гоним го, тичаме с всички
сили след него, борим се и не можем
да го хванем, а не осъзнаваме, че то
всъщност винаги е с нас, но ние не
го забелязваме.
Всъщност не щастието е химера, а
идеята за постигането, намирането на
щастие.
Докато се надяваме да го постигнем, гонейки външни стимули, ние
никога няма да бъдем истински щастливи освен в кратките мигове, в който сме постигнали желаното.
Може би сега се чувствате нещастни, защото не сте богати, не сте намерили най-добрата работа за себе
си или защото живеете сами? Много
хора са богати, но не са щастливи,
много от нас работят желана работа,
но чувстват празнота и пак нещо им
липсва. От друга страна има много
жени и мъже, живеещи сами, но въпреки това се чувстват щастливи, пълноценни и удовлетворени. При хора,
живеещи в сходни условия на живот,
едни се чувстват щастливи, а другинещастни. Защо? Може би си мислите, че причината е в това, че хората
имат различни приоритети? Истината
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Ако искаш
да бъдеш
щастлив - бъди!

Посоки

Ах, тези
прекрасни
пътища!
Story
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Сао Висенте е родното
място на Сезария Евора.
Минавайки оттам обаче,
задължително опитайте
местния специалитет –
омари на грил

На нашия континент има
не само красиви места,
но и прекрасни пътища,
по които да стигнем до
тях. Ето някои от НАЙ-

РОМАНТИЧНИТЕ

П

оловината от удоволствието е в пътуването, твърдят пътешествениците.
И не лъжат. Ако романтичните натури разказват за места, на които
са прекарали незабравими моменти
с любимия, то още по-романтичните
описват пътищата, завели ги до тези
места – впечатляващи маршрути, божествено красиви планински вериги,
китни лозя и средновековни селища.

Австрия, пътят Гросглокнер
Той минава недалеч от Залцбург
и в продължение на 48 км прави 36
завоя на 180 градуса. Дайте газ по
асфалта и ще преминете през националния парк Hohe Tauern, ще се доберете до планината Гросглокнер, която
е с височина 3798 м, и ще се полюбувате на ледника Пастерце. Пътят
преминава през различни климатични
зони: от ливади и гори по високопланинските пасбища до зоната на
дълбоко замръзналата земя на ледниците на ръба на най-високия връх в
Австрия.
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Макар, че БРАД бе
нападнат на премиерата в Лос Анджелис, бе неотлъчно
до АНДЖЕЛИНА

къде бяха звездите

Винено парти
с Катаржина Естейт
стр. 63

Откриване
Морски старт
стр. 64

ЧРД

Лорд Минчев събра
избрани гости
стр. 65

Модни икони
Събрани в книга
стр. 66

Магията
Бранджелина
Вдъхновена от героинята си Злодеида,
Анджелина Джоли се появи на премиерата на
„ГОСПОДАРКА НА ЗЛОТО“ в пленителна
черна кожена рокля и с най-красивото си
украшение - Брад Пит
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