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Сбогом,
приятелко!
Емблематичното приятелство в поп фолка между ГАЛЕНА и
ПРЕСЛАВА, продължило 12 години и оцеляло в интриги и тежки
моменти, приключи - този път може би завинаги. Каква е причината?
Story
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средите на българския поп фолк
приятелство
няма, особено
между дамите,
потвърждават
сами не една и
две представителки на лекия
жанр. Всяко правило обаче си има
изключения и в този случай то бе
емблематичната любов между две
от най-известните певици – Галена и
Преслава. Дружбата им датираше от
далечната 2004 г., когато двете, още
прохождащи певици, са живели заедно на квартира в Димитровград, за да
станат по-късно част от музикалната
компания „Пайнер“. През годините
приятелството им мина през много
изпитания, зложелатели неведнъж се
опитваха с интриги да развалят отношенията им, но двете успяваха да
ги превъзмогнат, да устоят на конкуренцията помежду си и да продължат
заедно напред. Макар житейският им
статус в един момент да стана различен – Галена отдавна е семейна с
дете, а Преслава все още не е намерила мъжа на мечтите си, това също
не се оказа сериозен препъни камък
за милите чувства, които те изпитваха една към друга. Тазгодишните награди на телевизия „Планета“ обаче
се оказаха вододелът, който сложи
край, може би завинаги, на красивото им приятелство. А враждуващите
фенове на двете певици вече месеци
наред спорят коя от двете е виновна
и коя – в правото си да се чувства
предадена.

На 2 март Преслава за седми път
в кариерата си бе обявена за Певица
на годината и сподели вълнението си
от наградата със своите почитатели:
„Отново силни емоции. Сърцето ми
едва не спря. Благодаря за тази награда! Винаги съм казвала, че най-голямата награда за един изпълнител е
любовта, обичта на публиката. Статуетката е едно признание. Тя е за
всички вас, които ме подкрепяте и
обичате. Искам да я споделя и посветя на вас и на композитора, който
направи за мен едни от най-емблематичните ми песни - Велислав Драганински. Песните, с които ме обикнахте. Обичам ви! Щастлива съм, че
имам любовта ви!“ Но за първа година Преси не може да сподели вълнението си с приятелката си Галена.
Тя не само бойкотира церемонията с
отсъствието си, но и тенденциозно не
Story
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Да поплачем за
миналото
Двете певици са близки,
още откакто започват кариерата си в
„Пайнер“ със собствените си имена – Галя
и Петя. В общата
си квартира в Димитровград 20-годишните момичета
споделят всичко – оскъдните пари, роклите
си, мечтите си, дори
едно легло. Забавляват
се, като се събличат или
танцуват на прозорците без завеси пред очите на
съседите, или бършат една
на друга сълзите си от малките разочарования и големите
притеснения. През 2004-а в
един и същи ден подписват
договор с компанията, с която
са и до днес. Две години по-късно кариерите им тръгват
нагоре, вече не живеят заедно,
но остават все така близки,
като преди. Случват им се
дори едни и същи неща. Като
например двете катастрофи.
Първо сполетява Преслава по
пътя София-Пловдив, докато
говори по телефона с Галена.
Изпълнителката на „Тихо ми
пази“ чува писъка на колежката
си, когато изгубва контрол над
колата. Веднага се обажда на
тогавашния приятел на Преси
– Асен, и той тръгва незабавно
към мястото на катастрофата, а Галена отново звъни на
колежката си и се опитва да я
успокои. Години след това Галя
катастрофира близо до Петрич, а от удара озвучителят
й изхвърчава през стъклото. В
този момент Преслава пътува
по същия път. Спи в колата,
когато шофьорът й съобщава,
че Галена е катастрофирала.
Преслава след минути е там,
остава с приятелката си на
пътя в дъжда и се опитва да я
изкара от шока. Преси е първият човек, на когото Галена

Казват, че двете едно
време си разменяли
не само роклите, но и
гаджетата

споделя, че е бременна със
сина си Стефчо. Казва й го в
бекстейджа на НДК, преди
наградите на „Планета“ през
2008 г. „Толкова се старах да си
оправя грима, а ти, като ми
каза, че чакаш дете, се разплаках и се размазах. Смятах и
още смятам, че това е голяма
отговорност. Казах ти: „Галя,
край! Кариерата ти замина!“,
спомня си Преслава години
по-късно, когато с приятелката й си спомнят най-съкровените мигове заедно. „А аз те
успокоявах: „Петя, ама аз съм
щастлива!“, добавя с усмивка
Галена. През 2009 г. пък Преслава споделя с приятелката си
своята награда „Певица на
годината“. Почитателите на
двете певици винаги ще помнят емоционалния момент,
когато тя покани Галена на
сцената и двете се прегърнаха:
„Искам да споделя тази награда
с една колежка, за мен е обида,
че тя даже не е номинирана...
Галче, ела при мен!“ - извика
Преси. А Галена със сълзи на очи
обяви на микрофона: „Аплодирайте Преслава! Тя не е само
добър изпълнител, тя е страхотен човек, моята добра
приятелка, аз наистина много я
обичам!“

Звезди
НИКОЛ
СТАНКУЛОВА пази

писмата от първото
си гадже, които иска да
покаже на децата си

Ч

аровната синоптичка и
модел неведнъж е признавала, че не иска да
живее сама и предпочита да дели един покрив
с родителите си, докато
не се появи този мъж на хоризонта,
с когото тя ще пожелае да споделя
пространството между четири стени. „Никой не ме кара да живея с
родителите ми. Това е изцяло мое
решение, защото не обичам да стоя
сама и не съм сигурна дали би ми
се отразило добре. Друго е, когато
се прибера вкъщи, да има с кого да
коментирам случките от деня, да има
кой да ме чака – каза преди време в
интервю за Story Никол, като не пропусна да отбележи, че не се чувства
готова за тази стъпка. – Не смятам,
че и на 30 ще съм готова, просто
съм такъв характер, че не обичам
самотата. Може би, когато срещна
човека, при когото ще пожелая да
отида да живея, ще го направя. Но
не и сега. А и мама какви прекрасни пълнени чушки прави... Макар
че по-често у нас готви баща ми“ - с
усмивка отбягва подробностите около личния си живот Никол, но пък
не крие, че в чантата си винаги носи
талисман – кабала амулет, с изписана върху него молитва, която пази от
зли помисли.

Дали той й е помогнал, или просто
е дошъл моментът, едва ли е особено важно, но е факт, че напоследък
се заговори усилено, че 27-годишната
Станкулова е готова вече да се раздели с родителите си (и с пълнените

ЩЕ ТРЪГНЕ
ЛИ ПО
СОБСТВЕН
ПЪТ

МЪЖКО МОМИЧЕ С НЕЖНА ДУША
„Много амбициозна майка имам - казва тя. - До ден днешен никога не
ми е казала: „Ти си най-красивата!“ или: „Ти си най-умната!“ Казваше ми
само: Можеш още!“ И Никол приема този съвет присърце. Винаги иска
още и още. Винаги се съмнява дали се е получило добре, дали гримът й
е перфектен и косата идеално направена, дали е прочела перфектно
прогнозата за времето.
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чушки на майка си) и да заживее с
половинката си – милионерския наследник Теодор Минев. Той е един
от най-привлекателните ергени у нас
и не една и две представителки на
нежния пол са му хвърлили око. Но,
честта се падна на красивата Никол,
която между другото никога не се е
имала за красавица и е признава, че
дори е „темерут“ в отношенията си
с мъжете. „Всеки човек има своите

Звезди

Феновете на Queen
харесват Адам

АДАМ ЛАМБЪРТ стана

популярен с предаването
American Idol. Шоуто
му помогна не само да
се срещне с легендите от
Queen, но и да стане техен
вокалист

Д

Story

Предопределен
да наследи
Фреди Меркюри
24

а заемеш мястото на
един от най-великите изпълнители и да станеш
фронтмен на легендарната британска група определено е огромно предизвикателство. Адам Ламбърт обаче пое
този риск и не разочарова милионите
фенове на Фреди Меркюри и Queen.
Меломаните са впечатлени от гласовите му данни, а самият той признава, че не иска да имитира покойния
вокалист на групата, а да представи
парчетата по свой начин. „В началото ми беше трудно как да подходя
към образа. Когато изучавах песните,
имаше част от Фреди, която съвсем
естествено е и начинът, по който аз
изпълнявам парчетата. Не мога да го
избегна. Но за мен беше важно да
намеря и начина, по който да направя образа свой, защото смятам, че
публиката иска да види автентична
емоция, а не имитация. А и щеше да
е неуважение към аудиторията и към
Фреди, ако започна да го имитирам“,
сподели в интервю за bTV Адам.

„Адам има факторът Фреди“,
категорични са музикантите от
Queen Брайън Мей и Роджър Тейлър.
Феновете на Адам пък обясняват, че
това съвсем не е случайно и сякаш
съдбата му е била предопределена
един ден той да заеме мястото на легендарния изпълнител. Ламбърт се
сдоби с огромна популярност благо-

Звезди

Победителят в MasterChef – СЕВДА
ДИМИТРОВА, била цирков фотограф, а
сега мечтае да бъде най-добрата майка

Победител по рождение

С

предаването „120 минути“
Севда Димитрова, която
спечели втория сезон на
кулинарното предаване в
България, обяви: „С парите от победата ще изминем пътя, за да сбъднем мечтата си
за детенце. И ще продължа да готвя.
Чрез MasterChef открих кулинарията.“
Бургазлийката влезе в световната история на риалити шоуто като първия
вегетарианец, спечелил в този формат.
„Аз не съм веган, вегетарианец съм –
ям продукти с животински произход“,
уточнява Севда. Спряла да яде месо
на 16-годишна възраст, защото от
малка не харесвала вкуса на месните
продукти. „Ако има вегетарианец по
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рождение, то това съм аз“, през смях
казва 39-годишната жена, която дори
може да готви без да опитва храната,
но смята, че това не може да бъде
пречка да бъде добър готвач, защото има незрящи, които рисуват, тъй
като са развили други сетива. Самочувствие добила след изпитанието със
свинските бузи, което няма да забрави никога. „Тогава разбрах, че няма
нищо страшно, ако не познаваш някакъв продукт. В крайна сметка е важно
да правиш нещата с въображение, с
любов и да експериментираш“. Преди
финала спала час и половина, а самото готвене продължило от 8 сутринта
до полунощ. „Не си спомням голяма
част от деня – признава победителка-

та. – Адреналинът ме държеше, знаех,
че нямам право да допусна грешка“.
Щастлива е, че е спечелила, но
знае, че я чака труден път, в който да
доказва качествата си и своята воляне само в кухнята.

Запознава се със съпруга си Никола
в една дискотека преди 18 години,
женят се преди 8, заради роднините.
Все ги питали кога най-сетне ще минат под венчило. Независимо от това,
че не само живеят, но и работят заедно, все още са влюбени един в друг и
винаги имат какво да си кажат и да
намерят начин как да се изненадат.
Преживяли са много трудни моменти заедно. Било им най-тежко

ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

Палачът
на гейове

Crime

Искам да съм сериен
убиец
Колин Айърланд мечтае за едно
единствено нещо – да стане
прочут престъпник. Какво го
превръща в „ПАЛАЧА НА ГЕЙОВЕ“?

Н

икой никога не е
чувал за него, но
той иска слава, иска
внимание и иска да
убива - да убива хомосексуалисти. Намира център, намира и причина.

Обещавам си да убивам
Годината е 1993-а, а един
мъж дава зловещо тържествено
обещание в нощта срещу 1 януари - да убие. Не изпълнява
веднага клетвата си, но извършва пъкленото си дело три
месеца по-късно.
На 8 март той решава да посети „Коулхърн пъб“. Влиза в
заведението през страничния
вход, защото главният се наблюдава от охранителна камера.
Дори тогава не е убеден, че ще
убива. Впоследствие казва на
полицията, че ако не е бил заговорен от някого, вероятно е
нямало да направи нищо.

Ти си първият
В мига, в който влиза, мъжът праща до останалите мъже
в клуба недвусмислено послание, че е „господар“. Скоро се
появява „роб“, който случайно
разлива питието си върху него
и моли да бъде наказан. Това е
Питър Уокър - 45-годишен хореограф и бивш танцьор, самотник, който споделя живота си
с любимите си кучета - бялата
немска овчарка Сами и черният
лабрадор Беси.
Уокър бързо споделя на новия си приятел, че е хомосексуалист, обичащ садо-мазо игрите и че предпочита да
е покорният партньор в акта.
Поканата е повече от ясна и
мъжът я приема. В апартамента
Story
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Колин жадува
за славата на
знаменитите серийни
убийци
на Питър предстои да се развие
зловеща сцена.
Мъжът носи със себе си чанта, в която държи своите „инструменти за убийство“ – ръкавици, въже, белезници и нов
комплект дрехи. Уокър дори
няма как да се усъмни, защото
всичко изглежда като стандартно „снаряжение“ за нестандартен секс.
Малко по-късно мъжът връзва
Питър, слага му белезници и
напъхва в устата му навързани един за друг презервативи.
Започва да го бие, а след това
да го души с кучешка каишка и
колан. Скоро изтезанието, което първоначално носи наслада
на Уокър, се превръща в непоносима болка и страх, че ще
умре. Мъжът не оставя никакви
съмнения за намеренията си –
поставя найлонова торба върху
главата му и го задушава, а
след това изгаря срамните му
косми. По-късно ще обясни на
полицията, че просто е искал
да провери как миришат. След

като убива Питър, решава да
претърси жилището му и открива
нещо, което предизвиква гнева
му - Уокър е HIV позитивен.
Разгневен, мъжът натиква
в устата и носа на Уокър още
презервативи, а после подрежда
на леглото две плюшени мечета
в поза „69“.
След това изчиства всяка повърхност, до която се е докосвал, и изчаква края на нощта,
за да не предизвиква подозрения.
Но той иска светът да научи
за извършеното от него, иска
да бъде знаменитост. След като
вижда, че във вестниците няма
информация, сам се обажда на
„Самаряните“ – организация,
подпомагаща хора в емоционална нужда. Казва им, че в апартамента на Питър Уокър от два
дни са заключени две кучета,
а лично той е убил собственика им. Не е обаче доволен от
обаждането си и позвънява на
вестник Sun. Разказва за новогодишната си клетва и затова
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ГРИМ КАТО НА РОУЗИ
ХЪНТИНГТЪН-УАЙТЛИ
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КАКВО СА
АДАПТОГЕНИТЕ

Невероятно

Всеки ден с различни дрехи
11-ГОДИШНА УЧЕНИЧКА никога не облича една и

съща дреха два пъти

З

а повечето хора дрехата е
просто... дреха. И не са малко родителите, които поощряват децата си и ги карат
да се занимават с различни
извънучилищни занимания,
считайки, че по този начин те разширяват хоризонтите си и стават по-образовани. Но не така стоят нещата с
11-годишната Лили-Рей Изат Порт. Тя
всеки месец получава от родителите
си 1000 паунда и планини от дрехи,
за да може „спокойно“ всяка вечер
след училище да посещава поредния
си урок. Както пише The Daily Mail,
Лили-Рей се занимава с танци, плуване, голф, футбол, френски език, свири
на цигулка, а също и е отличничка
в училище. А на модния й гардероб
могат да завидят дори известните.
На училище Лили-Рей ходи обута с
обувки Prada и с чанта Longchamp, а
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любимите й дрехи са с марка Moncler
и Chloe. Освен тези придобивки родителите на малката модна икона й
дават всеки месец по 1000 паунда за
дневни разходи, а бащата на Лили й
е обещал 10 000 паунда награда, ако
тя на 16 години овладее до съвършенство някой чужд език или свиренето
на музикален инструмент.

Лили често публикува в Instagram,
където има хиляди последователи,
новите си модни тоалети, а също там
съобщи и че е подписала договор с
известна модна агенция. „Имам огромен гардероб, купища дрехи, някои
от тях дори веднъж не съм обличала. Аз просто нямам време да нося
всичко това, забравям някои неща, а
после, като се присетя, вече съм пораснала за тях или пък не ми харесват толкова, колкото в началото. Но

Посоки

Горещи изнен
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нади

Кои са НАЙ-СТРАННИТЕ

ПЛАЖОВЕ В СВЕТА,

където не само ще си
отпочинеш, но и ще събереш
емоции и незабравими
спомени

Д

обре познатите плажове
свързваме с активна почивка, плуване, разходка
с корабче, замъци от пясък... И това са основните впечатления, които
си „взимаме“ от там. Но понякога се
случва да попаднем на плаж, който
да ни изуми истински. А следващите,
за които ще ти разкажем, повярвай,
са в челната редица на най-необикновени места за почивка в света, където, отивайки, няма да откриеш нищо
„обичайно“.

Стъкленият плаж, САЩ

В пътеводителите основната информация, която ще намериш за това
място, е нестандартното му покритие:
и има защо – разликата дали ще легнеш върху пухкав пясък или върху
твърд чакъл, е огромна. А в Калифорния съществува невероятен плаж, наречен Glass Beach.
През първата половина на ХХ век
на крайбрежието на Тихия океан в
района на градчето Форт Брег било
разположено сметище. През 1967 г.
то е закрито и местните власти организират чистка на територията му.
Когато властите не успяват
да се справят с натрупания
боклук, те решават да посипят плажа с цветни стъкълца
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Party

къде бяха звездите

Лорд ЕВГЕНИ МИНЧЕВ
със своите дами - принцеса ОЛГА РОМАНОВА,
лейди КОЛИН КЕМБЪЛ и
АНА-МАРИЯ ВАКЛИНОВА

Руският бал и
Национална гордост
събраха елита
Задава се британско-български БИЗНЕС БАЛ в Лондон

Bedroom Beach
посрещна гости

Над 400 посетители се заредиха
с морско и безгрижно настроение
стр. 64

Коктейл от емоции
Кметът Цонко Цонев
съчета рождения си ден
с премиерата на книгата си
стр. 66

Това е откъс от списанието

