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Любовни истории
АНДРЕ ТОКЕВ, ВИКТОР АНГЕЛОВ и ПЕТЪР
МИХАЛЧЕВ разкриват тайните рецепти за щастие
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Л

от кухнята

юбовен
разговор
за кухнята или
кухненски
разговор за
любовта –
трудно е да
се определи кое от
двете е по-вярно, когато сте в компанията на тримата шеф готвачи, станали известни като звездното трио,
дирижиращо MasterChef. Съдбите
на Андре Токев – енциклопедията,
Петър Михалчев – бунтаря, Виктор
Ангелов – педанта, са колкото различни, толкова и аналогични. Може
би затова и на човек му се струва, че
приятелството им е старо като света,
когато ги гледа, седнали около една
маса, как си спомнят, коментират,
прекъсват се и се смеят на различни моменти от току-що завършилото
кулинарно риалити по bTV – риалитито, което от топготвачи на България ги превърна в истински звезди,
които раздават автографи, получават
любовни обяснения от млади момичета и дори вече са произведени в
новите секссимволи от екрана. Това
последното предизвиква гръмогласен
мъжки смях. Всъщност никой от тях
не е подозирал какъв ще бъде ефектът от редовното им появяване на
екрана в ролята на строги, но справедливи съдници на един от най-гледаните формати у нас. Най-изненадан
от реакцията на хората като че ли е
Петър Михалчев. „Аз започнах като
най-тъпия и най-лошия от тримата.
Заради татуировките. Но сега кантарът се наклони малко на другата
страна. Когато разхождам кучетата
(Петър отглежда две кучета от порода Акита), дори бабите, които преди
никак не ме харесваха, започват да
ме спират и да ми говорят за тази
рецепта, онази рецепта. Изведнъж
станах национален герой“, шегува се
шеф Михалчев. А Виктор Ангелов му
приглася. „Секссимволи звучи малко
смешно, но все пак се надяваме да
сме такива в очите на съпругите си“,
коментира той.

Любовната история на Виктор е
толкова впечатляваща, че може като
нищо да засенчи славата му на виртуоз в кухнята. Двамата с Наталия се
влюбили един в друг още в ученическите си години. Подгонил мечтата
си обаче, след завършването Виктор
заминал за Германия. Когато се вър9
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Звезди

Животът
ми не се
дели на
части
Актрисата и модел ЛУИЗА
ГРИГОРОВА има човек до себе
си, но не мисли за брак и деца

М

алко след като отпразнува 25-ия
си рожден ден с
най-близките си приятели, Луиза Григорова, типично в неин
стил, реши да си подари екскурзия
из страната. Ей, така, без да я е планирала, обмислила и начертала. Импулсивността е присъща за младата и
усмихната актриса, затова тя често си
пожелава да има повече спокойствие
в работата и около себе си, но в същото време й се иска ангажиментите
не само да не секват, но и да се множат. За лятото единственото сигурно,
което е намислила, е участието в арт
фестивала The Bridge, на който тя и
приятелката й Весела Бабинова ще са
водещи на театралната работилница.
Участниците са от 14 до 21-годишни
младежи и това зарежда актрисата.
Сеща се за един случай наскоро в
мола, където близначета – момче и
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момиче на около десет години, се
разхождали с балони в ръка. Но не
щеш ли балонът на момиченцето
се спукал и то започнало да плаче.
Вместо да й се скара, че е лигла,
брат й я прегърнал и й казал: „Хей,
искаш ли и аз да си спукам моя балон, за да нямаме и двамата?“ А тя
се възпротивила: „Неее, в никакъв
случай, аз просто се натъжих за моя
хвъркатко.“ Нищо особено ще кажете
вие, но Луиза признава, че след този
случай излязла от мола, усмихната
и заредена с още доза любов. „Такива неща ме зареждат и вдъхновяват.
Малки са, но са съществени. Двамата
бяха невероятни сладури“ - сеща се за
случката актрисата.

Луиза не крие, че в момента има
човек до себе си, но в никакъв случай не иска да каже кой е той. Готова е по всякакъв начин да се измъкне от разговора, само при споменава-

След Явор и Уош
Луиза предпочита
да не се знае кой
е мъжът до нея
нето на името на Мартин Макариев,
режисьор на трилъра „Вила Роза“ и
на няколко епизода от четвъртия сезон на „Под прикритие“. Или пък на
младия рок изпълнител Poбъpт Уay музикантът от сръбски произход, с
когото Луиза се запознава покрай дe-

Звезди

Мама месеци събираше
пари за роклята ми за бала
Като сираче

ЕЛЕНА КУЧКОВА

била принудена
да е скромна на
абитуриентската
си вечер, затова
сега помогнала на
момиче от дом за
деца да изглежда
като принцеса

Ели е щастлива,
че е успяла да
зарадва Титяна

В

разгара на абитуриентските
балове една от
звездите, които
подадоха ръка
на зрелостник в
неравностойно положение,
беше Ели Кучкова. Изкусителката зарадва абитуриентка от дом за сираци
във Велико Търново, като
й осигури рокля от наш
дизайнер, която момичето само си избра, както и
професионален грим и при-
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ческа. Титяна сияеше като
истинска принцеса на бала
си и от сърце благодари на
Ели, че е превърнала празника й в ден, който никога
няма да забрави.

Самата Кучкова, която
днес изглежда блестящо,
някога не можела и да сънува сегашния си начин на
живот и тоалетите, които
си позволява. Тя загубила
баща си още като малко
момиче. Майка й трябвало

да отглежда сама двете си
деца и естествено нямала
големи финансови възможности. Ели и сестра й знаели, че трябва да се задоволяват с много по-малко, отколкото другите деца. Така
роклята, която Ели облякла
на абитуриентския си бал,
била скромна, а за професионален грим и прическа
на зрелостничката не можело и да се мисли.
„Не съм от богато семейство, мама събираше

няколко месеца пари, за
да ми купи рокля за завършването. Бях скромна
на бала, сама се гримирах
и си направих прическа и
изглеждах горе-долу прилично – усмихва се Ели. Но си спомнях, че тогава
си мечтаех да съм много
по-хубава. Знам какво означава балът за едно момиче,
затова реших да помогна на
едно сираче, което не може
да си позволи какъвто тоалет му се иска. Титяна е

Звезди

Победата
донесе
и любов
ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ,

фаворитът в
тазгодишното издание на
„България търси талант“
осъществи една своя мечта
и срещна любовта

Н

е един и двама зрители
гледаха скептично
на амбицията на
едно ощетено от
съдбата момче
да спечели
шоуто за таланти. Малцина бяха онези, които
вярваха във вълшебната приказка, в която в
една сутрин се събуждаш успял и богат. Но
Пламен е сред тях.
Той не ламти за награди, дори, записвайки
се за участие в шоуто,
не знае какво ще получи,
ако спечели. Просто тръгва по стъпките на една своя
мечта – да танцува. От години
това е неговият свят: работа, хоби
и удоволствие. Може денонощно да
гледа видеоклипове и да слуша музика, защото следващото нещо, на
което иска да се научи, е фотографията и телевизионния и видео монтаж.
„Не се сещам как и кога започнах
да снимам, но важното е, че го има.
Уча се, всичко е наред, мисля, че
добре се справям“ - разказва Пламен,
който ще инвестира парите от наградата в първата школа за интегриран
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Пламен ще
направи у
нас първата
школа по
интегриран
танц

танц
у нас.
Той
ходи и на
обучение в
Ирландия, където
усъвършенства как хора с увреждания могат да си партнират с такива
без уврежсания под звуците на музиката. В процеса на работа се получават нови умения, движенията
се допълват, създава се усещане за
общност, за близост и хармония. У
нас все още няма такива школи, но
Пламен е напът да промени това ста-

тукво. Иска му се зрителите да виждат усмивките не само на здрави и
успели хора, а и на тези с проблеми,
които въпреки тях са успели да постигнат целите си и умеят да се радват на живота.

Да се радва на всеки един ден умее
и Пламен. Не познава думата „съжаление“ и не е от хората, които
ще мрънкат и ще се оплакват. Дори
трудностите с придвижването приема
като предизвикателство и тренировка.
Роден без крака, той не вини съдбата
за това, нито родителите си, които са
го зарязали след като решили, че не
искат да гледат „такова“ дете. Победителят от „България търси талант“
не таи обида в себе си, напротив, гледа на факта, който мнозина считат за
нещастие, като на предизвикателство.
Макар и да усеща, че в страната ни
хората са предубедени към такива
като него. Както се случило в един
ден, когато излязъл рано сутринта да

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Съдбата като
пътеводител
Story
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Двамата мъже на АНАХИД ТАЧЕВА едва не
се сбиват заради нея. Обича силно, страда тихо,
но винаги следва съдбата си
ивотът й е като
филм – рмантично- носталгичен, с драматичен елемент,
гарниран умело със
самоиронията, но и
със заразителната виталност на главната героиня. Но освен това,
Анахид Тачева сама си
е режисьор и продуцент. Всяко нейно решение следва хода на съдбата.
Казва, че няма нищо случайно, нито
една среща не може да бъде просто
съвпадение. Омъжвала се е два пъти
за Коста Цонев, танцувала е със световни знаменитости, предизвиквала е
лавини от слухове с всяко изчезване
от малкия екран, но и е рискувала
всичко в името на една любов. Сега
е на 75 години и не престава да очарова – с женствеността си, с изисканите си маниери и ненатрапчиво
присъствие.
През 2012 г. губи съпруга си –
бизнесмена Васил Тачев, с когото
са заедно 40 години. Няколко месеца по-рано се прощава и с първия

си съпруг – Коста Цонев. „Всичко е
писано на този свят. Всеки се ражда с пътя си. Нищо не се случва хей
така... Не съществуват съвпадения,
всичко е съдба“, казва Анахид. В дома
й има два големи портрета, нарисувани от бургаски художник по снимки
от сватбата имс Васил. Всяка вечер
ги гледа и си говори с тях. Урната
също е при Анахид. А вероятно вече
и в Америка, където още преди две
години Тачева чака разрешение, за
да може да я постави в корените на
дърво в лятната им къща в Хемптън.
„Вярвам, че имаме някаква силна
кармична връзка и не бяхме за първи
път заедно тук, на земята. Има такива личности. Това са неща, които не
зависят от никого, просто съдба“, казва отново Анахид.

Васил научава за нея, още преди да
се запознаят, и то от Гунди. „Върви
по бул. „Руски“ (сега е бул. „Цар Освободител“) заедно с Георги Аспарухов-Гунди. Били са приятели. И отсреща - Коста Цонев. Той се спира, за да
си говори с Гунди. Васко, който току-що се е върнал от Лондон, където

„Всеки се ражда с пътя си. Нищо не се случва
хей така... Не съществуват съвпадения,
всичко е съдба“

Анахид Тачева на 70 години
заедно със съпруга си Васил
и дъщеря си. Ню Йорк,
16 октомври, 2010 година

е живял няколко години, не разпознава много известните личности. Стоял
отстрани и после попитал: „Кой беше
този човек?“. Гунди му казва: „Той е
един голям актьор. Ако знаеш той
каква хубава жена има“ И така чува
за първи път за мен.
За първи път се видяхме една вечер. Прибирах се след дежурство в
телевизията - тя е на „Сан Стефано“,
а аз живеех на „Славянска“. Беше
късно, към полунощ, и вървях пеша.
Но навремето беше спокойно, не като
сега. И виждам един мой познат, Владо - той е кум на сестра ми, която
живее в Италия. Спрях да си поговорим, а до него е бил Васко. Тогава не
му обърнах внимание. Аз обаче съм
му направила впечатление, но Владо
му казал: „Тя е забранена зона. Омъжена е за Коста Цонев, има 2 деца.
Работи в телевизията.“ После се видяхме в бара на хотел „София“, сега е с
друго име. Там отидох с колежки. По
това време беше най-известното място, където се събираше цяла София.
И съвсем случайно се заговорихме с
Васко. Нали знаете - ако нещо има да
се случва, нищо не може да го спре.“,
разказва историята на съдбовната им
среща телевизионната легенда.

Избира за втори път да се разведе с
Коста Цонев. Васил Тачев също има
семейство. Оказват се в доста сложно
положение. И двамата не предполагат, че ще стигнат дотам, но и не могат да скрият колко са влюбени. Три
години поддържат връзка, преди да
се разделят с бившите си половинки
и да живеят щастливо заедно 40 години. И понеже съдбата я следва и й
показва пътя, Анахид знаела, че нещо
толкова разтърсващо ще я застигне
със сигурност – Ванга й предрекла.
„Искам да разбера каква сте, виждам,
че много хора ви гледат наведнъж.
Не сте актриса, защото тях ги гледат
малко хора.“, посрещнала я е Ванга.
Отговорих, че съм говорителка в телевизията. А тя продължи: „Ще имате
трето дете, но не от сегашния ви съпруг.“ Тогава не повярвах - тъкмо се
бяхме събрали отново с Коста, роди
се дъщеря ни Теодора. Но човек не
може да върви срещу съдбата си. И
последва срещата ми с Васко“, спомня си Тачева.
Анахид се ражда в семейство на
търговец. За детските си години не говори с огорчение. Отбелязва само, че
тогава на семейството й било адски
трудно. Но с усмивка подчертава, че
именно на баща си дължи „арменско
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КОЗМЕТИКА
ЗА ПЪТ
Свежи
нотки
лято

&

С МИНИ
КАТО
АЛЕСАНДРА
АМБРОЗИО

СТИЛ

от глава до пети

Психологическият
натиск

КАКВО НЕ
ЗНАЕТЕ ЗА
СЕКСА

Психология
Как да се предпазим от

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
НАТИСК в моменти,

когато трябва
да вземем решение

ЗАЩИТЕТЕ СЕ

В

секи от нас среща хора, които постигат целите си, прилагайки психологическа принуда върху околните. Не можем да избегнем такъв натиск, но можем да се борим
с него. Как? Като познаваме по какъв
начин „потисниците“ правят това.
Посочените по-долу начини за психологическо въздействие върху хора,
се прилагат основно в средите на
големия бизнес, но и на обикновеното работно място. В един обикновен
офис се срещат манипулатори, които прилагат психологическия натиск
върху своите колеги, подчинени или
партньори по работа.

Човешкият фактор

Един от най-лесните начини за
психологическото потискане на човек
е да се подцени статута му и по този
начин да се засегне достойнството
му. Ако по време на делова среща ви
правят забележка относно облеклото
и ви заявят, че изобщо не изглеждате
добре, трябва да се замислите, дали
партньорите ви искат да пренастроят вниманието ви върху вас самите,
за да „скрият“ обсъждането на някои важни проблеми. Болното място на всеки човек е различно. Един
се притеснява от ръста си, друг – от
наднорменото тегло, а трети – от говора си. Хората, с които общуваме
по-често, обикновено забелязват тези
притеснения и могат по-лесно да се
възползват от тях. Затова, начинът
на психологическото потискане чрез
човешкия фактор най-често оказват
върху нас нашите колеги, началници
и бизнес-партньори.
Съществуват още няколко често
срещани видове на психологическо
потискане чрез засягането на статута: да ви накарат да чакате, да не
ви слушат, да не ви поглеждат, да се
правят, че не ви забелязват, преднамерено да ви отговарят много бързо
без да помислят и др. Всичко това
може да ви направи по-податлив на
външното въздействие. Без да го осъзнавате, ще поискате по-бързо да
Story
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приключите разговора, бързо да се
съгласите или да подпишете нещо и
да напуснете срещата, дори ако губите от това.
За да не се поддавате на този натиск, трябва да възпитавате в себе си
чувство на самоуважение и да не се
подценявате. Тогава няма да се притеснявате, че ще има много желаещи да
ви въздействат, потискайки статута ви.

Илюзия за избор

Когато трябва да подпишете важен
документ и сте съсредоточен, бизнес-партньорът ви изведнъж може да
превключи вниманието ви върху някои странични неща. На пръв поглед
те нямат никакво отношение към документа, който подписвате, но всъщност ви подвеждат към необходимото
за партньора ви действие. Например,

Секс

СЕКСЪТ ЗА НАУКАТА,
НАУКАТА ЗА СЕКСА
Въпреки богатото ни просвещение по темата, ще останете
изненадани колко неща НЕ ЗНАЕТЕ ЗА СЕКСА

Story
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Зона здраве

ДА СЕ
ПОДГОТВИМ
ЗА ЛЯТОТО
Топлите дни вече чукат на вратата. Време е
да сменим не само дрехите, но и настроението,
ЖИЗНЕНИЯ ТОНУС и естествено, външния вид

П

риродата се е погрижила
да ни предостави най-доброто средство за освежаване и сбогуване с някой
и друг излишен грам,
натрупан през “мрачните месеци“. А това средство, разбира
се, са плодовете и зеленчуците, които
този сезон предлага в щедро изобилие.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА

Не е случайно, че точно в началото на горещия сезон на пазара се
появяват плодове и зеленчуци, повече
от което и да било друго време на
годината. Природата сякаш сама ни
подканя да приложим пролетно-лятно пречистване на тялото, което ще
ни изпълни с нови сили и ще подобри външния ни вид. Не само като
премахне излишните сантиметри от
талията, но и като направи кожата
по-гладка и кадифено мека, а усмивката по-самоуверена и лъчезарна.
Огромното изобилие от витамини
и растителни влакна и пълното отStory
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съствие на мазнини прави плодовете
и зеленчуците незаменимо и отдавна
изпитано средство за подобряване на
здравословното състояние и за бързо
и безболезнено отслабване. Би било
непростимо да не се възползваме от
тази възможност.

БЕЗБРОЙ ПРЕДИМСТВА

Благотворното влияние на хранителния режим, богат на плодове и
зеленчуци, е огромно. Предимствата
му могат да се описват надълго и нашироко, но основните от тях са следните:
1. Този тип храни съдържат голямо
количество вода, която, в съчетание
и с някои други техни специфични
съставки, предизвиква засилване на
дейността на бъбреците и изхвърляне
на големи количества токсини от организма.
2. Те засищат бързо, но същевременно имат съвсем малко калории, което
ги прави идеални не само за намаляване на теглото, но и за по-нататъш-

ното му поддържане в нормата.
3. Изключително богати са на растителни влакна, които подобряват
обмяната на веществата и дейността
на стомашно-чревния тракт: това значително повишава жизнения тонус и
видимо разкрасява кожата.
4. Ниското съдържание на сол спомага за изчезване на склонността към
подпухване на лицето или крайниците
и лекува високото кръвно налягане.
5. Пълното отсъствие на холестерол
отстранява всякаква опасност от развитие на атеросклероза.

ВЪЛШЕБСТВОТО НА
РАСТИТЕЛНИТЕ ВЛАКНА

Растителните влакна са формирани
от целулоза, хемицелулоза, пектин и
глюкоза. Тези субстанции по принцип
не се абсорбират от стомашно-чревния тракт и сами по себе си не дават енергия на тялото, но от друга
страна значително подобряват храносмилателната дейност и спомагат за
изхвърляне на баластните вещества,

Посоки
Каляската на
Пепеляшка в музея
в Колмар е един
от най-ценните
експонати

Къде живеят
Story
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МУЗЕИТЕ НА
ИГРАЧКИТЕ не само ни

карат да се усмихваме, но
и разкриват онзи приказен
свят, който никога не сме
познавали

Н

якои хора цял живот си
остават деца. И ако вие се
числите към тях, представете си колко вълнуващо
би било да видите накуп
толкова играчки, колкото
не сте си представяли никога. Не, не в
детски магазин, а в музеите на играчките в различни кътчета на света, където хора, които винаги ще останат с
единия крак в приказния свят на детството, са събирали и продължават да
събират колекции, които вдъхновяват
и вълнуват с ювелирните си изработки и фантазията на създателите си от
далечното минало до наши дни. Началото на повечето музеи на играчките
в света е поставено именно от частни
колекционери, дарили ценните си придобивки с мисълта колекциите им да
останат за поколенията и да се обогатяват и след като те си отидат от този
свят. Няма как да се изброят всички
места, където са събрани предмети,
донесли радост на милиони деца, но
ето няколко от тях, които може да посетите, пътувайки до страните и градовете, които се гордеят с тях.

куклите

КОЛМАР, ФРАНЦИЯ
Приказният Musee du Jouet et du
Petit Train се намира в също толкова приказното френско градче със
средновековна архитектура в департамента Долен Рейн, района на Елзас.
Освен че представя много различни
видове играчки, като порцеланови
кукли от началото на XX в., механизирани играчки и плюшени мечета,
музеят е уникален със своята колекция от влакчета. А един от особено
ценните експонати е т.нар. каляска
на Пепеляшка, създадена за международното изложение в Париж през
1937 г. Началото с частната си сбирка
през 90-те години на XX в. поставя
художникът Жорж Тренко, след което я предоставя на общината, която я
разполага в сградата на тогавашното
кино. Там се помещава и днес.
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
V&A Museum of Childhood, или
Музеят на детството разполага с
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къде бяха звездите

Новата любов на лорд МИНЧЕВ –
ДМИТРИЙ ОСКИН и „Мис Уелс“ - ЕМА
ДЖЕНКИНС, посрещаха заедно с него гостите, сред които бе и ТОНИ ДИМИТРОВА

Евгени Минчев
празнува с Фики
Стораро и ново гадже
РОЖДЕНИКЪТ ПИШЕ „МОЯТ ЕМИЛ“ и издава

съвместните им спомени в книга

За купата

Манията Норвегия

4as Pik празнува с победителите
от „Черно море“
стр. 64

Нова водка събра звездите на
музикалната сцена за нов проект
стр. 65
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