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Секс,
пари и
слава
Тези три сили са водещи във
връзките на МОМЧЕТАТА ВЪВ
ФУТБОЛНИ ЕКИПИ и техните
половинки, а любовта е само
мечтана и рядко срещана подправка
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K

расив,
известен,
мъжествен и
богат –
какво повече да
иска една
жена.
Особено
ако е склонна към търсене на перфектното съкровище. Красива, сексапилна и готова да приеме забежките на половинката при прилично
заплащане – какво повече да търси
един световноизвестен футболист?
В общи линии това са параметрите
на любовта и на родния, и на световния футболен терен. Наясно са и
кандидатките за званието футболна
съпруга, и тези, които ги избират.
Но понеже емоциите понякога взимат връх над разума, а досега не
е измислен договор, предвиждащ
всички евентуални ситуации, които
могат да превърнат приказката в
див скандал, нито тарифите за съответното им разрешаване, много
често дузпите, които се разменят
на интимния терен, се превръщат
в нескончаем мач, далеч по-интересен за зяпачите от тези на стадиона. Кои са най-скандалните
любовни истории и защо парите и
сексът ги управляват без изключение?

На родна почва недвусмислени
фаворити в класацията са Николай
Михайлов и Валери Божинов, Алисия
и Николета. Златната четворка на
скандалните интимности вече няколко години пише своя любовен роман.
Как се развива бизнесът с футболната любов в международен мащаб и
дали рускинята Ирина Шейк няма да
Рускинята
грабне титлата „злаиска нещо
тотърсачка на покоповече
лението“ след като
офциална
още води битка за
връзка
правото да се нарича госпожа Роналдо
Авейро.
Кристиано Роналдо избира руския
модел Ирина Шейк
за своя половинка
преди близо четири
години и оттогава
двамата са заедно.
Но дали това е дос-

Най-много
внимание
Кристиано
отделя на
сина си

Майката и
сестрата на
футболиста
са доволни
от нещата,
каквито са

татъчно за рускинята? Едва ли.
Макар че още от самото начало е наясно, че да направи този
мъж своя съдба или по-точно
тя да се превърне в негова, е
по-скоро илюзия. Син на готвачка и градинар от остров
Мадейра, Кристиано е научил
от детството си един урок, който довежда до съвършенство
– бори се с нокти и зъби да успееш, а когато ти се случи, направи така, че да не зависиш от
никого. Най-големият страх на
един от най-успешните футболисти на нашето време
е да не позволи
на някого да го
Понякога
шантажира,
изнедоволството
ползвайки нещана Ирина попада
та, които обича.
в кадър
А семейно наследство е всеки Авейро да дава мило
и драго за децата
си. И той решава
въпроса по скандален за мнозина
начин, който намира за единствено
правилен за себе
си. Сдобива се със
син, чиято майка
винаги ще остане
анонимна не само
за света, но и за
Кристиано младши. Разказват, че се е
разделил с удоволствие с петцифрени
суми, за да успее да запази в тайна
произвеждането на наследник и да си
гарантира, че жената, дала живот на
сина му, няма никога да проговори.
Няколко месеца след като става „самотен баща“ и делегира всички
родителски права единствено и само на майка си, португалският нападател среща
красивата рускиня Ирина.
Според сценария, който сам
е написал за живота си, това
е моментът, в който може да
си позволи по-продължителна
връзка, което в случая значи
повече от година. Семейството обаче не присъства в сценария на този етап. Ирина е
наясно със сделката. Но не
само не се отказва, а като
всяка красива жена с характер, наследен от баща – татарин, и майка – рускиня,
дълбоко в себе си вярва, че
притежава скритите оръжия,
9
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Звезди

АНТОНИО БАНДЕРАС
и МЕЛАНИ ГРИФИТ

се развеждат след 18
години брак. Слуховете го
обзаведоха с млада рускиня

Т

ова беше. Краят на считаната за една от най-здравите връзки в Холивуд дойде.
56-годишната Мелани Грифит е подала документи
за развод с 53-годишния
Антонио Бандерас. Двойката има голяма дъщеря Стела и това е четвърти
брак за Мелани и втори за Бандерас.
Макар и злословниците да ги разделяха малко след като си казаха
„да“, двамата продължаваха да са заедно през годините и демонстрираха любовта и подкрепата един към
друг дори в най-трудните моменти. И
точно, когато вече никой не вярваше, че Антонио ще бие отбой заради
препятствията, през които се опитват
да преминат не от вчера, новината
дойде – известният испански сърцеразбивач и блондинката тръгнаха в
различни посоки. За това тръби американският сайт, който успя да се добере до копия на официалните съдебни документи.

Сайта www.tmz.com
се добра до копие
от молбата за
развод на Грифит
Story
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НАРКОТИЦИТЕ
ПОБЕДИХА
ЛЮБОВТА

Звезди

Щастието
да дариш
живот
ИРИНА ТЕНЧЕВА гори

в поредната благородна
кампания – популяризиране
на донорството на
яйцеклетки за жени с
репродуктивни проблеми

В

одещата на „Ангел парк“ не
остава безучастна, когато
срещне хора, които не могат да изпълнят мечтата на
живота си. Особено когато
става въпрос за най-важното нещо за жените – да дарят живот.
Ирина вече е лице на скоро създадената фондация „Майки за донорство“
и като медийна личност прави всичко
възможно да дава изчерпателна информация за това как една жена може
да дари своя яйцеклетка и да изпълни
мечтата на друга жена да роди дете.
„Знаете ли, че 40 000 жени в България с репродуктивни проблеми към
този момент се нуждаят от яйцеклетка, от която ще се роди тяхното бебе?
Някои от тях чакат подходящия донор
с години. Те са толкова много, просто защото у нас се знае твърде малко
по този въпрос, и тези, които даряват,
са много по-малко от нуждаещите се.
Аз съм родила нормално две деца, но
имам близки приятелки, които от години се борят да забременеят, затова
знам какво е единствената ти мечта и
молби към Господ да са свързани с износване на своя рожба. По какъвто и
да е начин“ - казва Ирина. Била впечатлена как група жени, които вече са
станали донори, доброволно и напълно
безвъзмездно се събират и отделят от
времето си, работейки за фондацията
„Майки за донорство“. Освен всичко
друго, те напътстват със съвети от на-
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чалото до края на процедурата тези,
които са решили да минат по същия
път. Донорките обикновено са успешни в кариерата жени, много от които
със собствен бизнес, със семейство
и деца. „Тези момичета споделят, че
чувството на удовлетворение и радост, когато дариш нещо от тялото си
и помогнеш на друга жена да сбъдне
мечтата си, е неописуемо“- възкликва
Ирина.

Какви са условията една жена да
може да стане донор на яйцеклетки? Те са само две – да е на възраст
до 34-35 години и да има поне едно
здраво дете. И, разбира се, да има
силна мотивация да помогне безвъзмездно. От там нататък всичко е лес-

но. „Обаждаш се в предварително избраната от теб клиника, а ако не си
се насочил предварително сам - във
фондацията „Майки за донорство“
те насочват към клиниките, в които
може да бъде извършена манипулацията“ – казва Тенчева. В клиниката
рано сутринта те посрещат групата
жени, които вече са минали по този
път и те запознават с доктора, който ще извърши манипулацията. Задължително преди това се говори с
психолог, дали наистина си сигурен
и убеден в това, което искаш да направиш. След това се правят пълни
кръвни и генетични тестове дали
всичко е наред. Следва стимулация
с инжекции, няколко дни поред, за
по-бързо узряване на фоликулите,

Звезди

Ще стигне
ли по бракове
Лиз Тейлър
ИРЕН КРИВОШИЕВА се омъжи за шести

път, но се надява този да є е последният

И

рен Кривошиева спази
обещанието си, дадено
преди година, и се омъжи за оператора Николай Николов, с когото
я свързва двугодишна
любов. С това браковете, които до
момента е сключвала скандалната актриса, стават общо 6. За някои това
звучи странно и едва ли не екстравагантно, но пък историята помни и
други известни жени, „пристрастени“
към сватбите. Като например голямата Елизабет Тейлър, която през 79-годишния си бурен живот успя да се
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Лиз Тейлър
с голямата
си любов
Ричард
Бъртън

омъжи цели 8 пъти. Но
- всеки може да бъде щастлив според това, което му
диктува сърцето, стига да не
пречи на другите. „Не е важно, че
това е шестата ми поредна сватба.
Важното е, че е сегашна. Любовта съществува!“ - казва Ирен, която никога не е крила, че е дълбоко вярваща,
както и настоящият й съпруг. Story
пожелава на младоженците дълъг и
щастлив съвместен живот и се надява
пълната с енергия актриса никога да
не реши да догонва рекорда на холивудската си колежка Лиз.

„Майка ми каза, че когато съм се
родила не съм отворила очите си в
продължение на осем дни. Първото
нещо, което съм видяла след това
обаче, е бил годежен пръстен. Оттогава съм пристрастена” - казва къде
на шега, къде наистина вечната красавица Тейлър, с която не е чудно, че
мъжете нямаха нищо против да застанат пред олтара. Дали Ирен действа по подобен начин на силния пол
и на 57 години? Кривошиева винаги
се е обличала елегантно, независимо дали е с късо дънково яке, или с
официален тоалет. „Разголването не е
съблазнително. Тайната е в прикритата голота. Да се подава фуста от дантела, например. Ето това е секси в
истинския смисъл на думата“ - издава
тайните си актрисата.
За първи път Ирен застава пред
олтара едва на 19 години. Като кандидат-студентка се влюбва лудо в
музиканта Раймондо Варсано, който
свирел в един от известните по онова
време ресторанти в София. Историята
е истински романтична – Ромео прескача през балкона на своята любима,
за да поиска ръката от баща й. Този
първи опит на Ирен за семейство
завършва неуспешно, заради ревността на темпераментния съпруг, който
даже се оказва и наркоман. Втората й
сватба е с известния режисьор Борис
Панкин, в чийто филм „Ако те има“
младата актриса прави
своя дебют в киното.
Когато той паднал
на колене да й
предложи брак,
Ирен се съгласила, но го
предупредила,
че чувствата помежду
им май няма
да издържат
дълго. След
7 месеца наистина последвал
развод. Съпруг номер три на фаталната
Ирен е социологът Йордан
Марков. Тя е в разцвета на младостта си - на 29 години. Но бързо след
сватбата намира нова любов – Стефан
Данаилов. Рискът, който поела тогава
актрисата, за да има дете от любимеца на жените, бил голям. Бременна в
6-ия месец от законния си съпруг, тя
направила аборт, след което наистина
успяла да забременее от Ламбо. „Аз
си внуших, че трябва да дам дете на

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Президента
на народа
Story
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Животът на легендата на „Левски“ - ГЕОРГИ
АСПАРУХОВ-ГУНДИ, е пълен с легенди и
въпросителни, но нищо не може да разруши
митологичния му образ в сърцата на феновете
ко беше жив, тази
година идолът на няколко поколения левскари
щеше да навърши 71 години. Неговият живот приключи нелепо в катастрофа едва
на 28, в разцвета на кариерата му, а заедно с него си отиде
и неговият съотборник и приятел Никола Котков. Но
вместо да заличи спомена
за Гунди, смъртта го превърна в мит, легенда, икона, на която се
кланят и до днес не само „сините“, а
всички в България, които носят футболно сърце. Тази година, на тържествата по случай 100-годишния юбилей на отбора, централният нападател,
играл с номер 9, бе избран за футболист номер 1 на „Левски“ за всички
времена. На събитието присъства неговата съпруга - Величка Маркова-Аспарухова, която се изправи със сълзи
на очи пред множеството: „Георги е
един феномен. Освен гениални футболни качества, той притежаваше и
много човешки качества. Беше чудесно момче. Ще ми се феновете да знаят какво е името Левски, да се гордеят с клуба и да пазят свято това име.“

Заслужилият майстор на спорта и
носител на сребърен „Народен орден
на труда“ без съмнение е имал магическо присъствие. Докосването до
него е правело хората истински щастливи. Тези, които са го виждали в
действие, разказват как високият 186
см. левент се е движел по терена, будейки истинско възхищение - докосва
топката с божествени движения, дриблира, жонглира с нея, преодолява с
лекота един след друг противниковите
играчи. Следва извисяване във въздуха
с миг задържане, след което - най-точният удар с глава право във вратата
на противниковия отбор.

Гунди има три шампионски титли - през 1965, 1968 и 1970 г., три купи
на страната през 1967, 1970 и 1971 г.,
участвал е на три световни първенства
с Националния ни отбор и е единственият българин, отбелязал гол на
Англия на „Уембли“, когато страната е
актуалния световен шампион... Извън
терена обаче животът на синята звезда, както на всяка легенда, е пълен с
въпросителни, със слухове и преувеличения, които и до ден днешен феновете разнищват, потвърждават, а после

„В България има един отбор – „Левски“.
В него съм се родил и в него ще умра“
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КАКЪВ АРОМАТ ДА
ИЗБЕРЕТЕ ЗА ЛЯТОТО

&

В нова визия
за офиса

ТОП

10
МЕНТА И
ЛАЙМ

Главна роля
ЗА ГАЩЕРИЗОНА
Светът
вътре в нас

ХРАНАТА
РАЗКРИВА
ХАРАКТЕРА

Психология

Всеки човек
създава СВОЙ

СОБСТВЕН
СВЯТ в

Можем ли да
променим света

В

сички ние мечтаем за един
по-добър свят, в който хората ще се разбират и ще
постигат това, което желаят,
в който няма да съществуват престъпления, насилие,
омраза, страх, болка и страдание.
Копнеем за свят, в който ще можем
да бъдем спокойни за бъдещето си и
бъдещето на децата си. Векове наред
хората са се опитвали да променят
света, да премахнат злото, водели
войни, за да се избият или накажат
„лошите“ и да се въведе ред.
Кои обаче са „лошите“? Винаги са
другите. Защото всеки мисли себе си
за прав и смята това, което прави за
справедливо, макар да е ужасяващо
за останалите. Всеки човек дълбоко
в себе си желае да живее в по-добър
свят. Защо обаче, след като всички го
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искаме, в света продължава да има
насилие, омраза, завист, войни, глад,
мизерия? Защото са виновни другите? Кои са „другите“? Основният
проблем идва от разделянето на „аз“
и „другите“.

Дийпак Чопра пише: „Дебатът как
да се сложи край на войните се оказва напълно безполезен, защото в
мига, в който се възприема като отделен индивид, аз се изправям срещу
„тях“ – останалите безброй индивиди,
които искат същото като мен.
Насилието се гради на противопоставянето „ние срещу тях“. Те никога
не изчезват и не се предават. Те винаги ще се бият, за да защитят своя интерес в света. Докато аз и вие имаме
различни интереси, цикълът на насилието ще остане постоянен.“

Тук стигаме до основната идея в
различните духовни учения за Единството на всичко.
На едно по-дълбоко ниво няма разделение между нас и околния свят.
Нашите тела, както всичко в живата
и неживата природа, са съставени от
атоми и молекули, между които няма
граница. Те са слети в обща маса,
която непрекъснато вибрира. В нея
всичко е свързано и се намира в непрекъснато взаимодействие. Нищо не
съществува изолирано само за себе
си.
Многото негативна енергия, натрупана в колективната човешка
психика, както и преживяванията ни
в миналото, създават отрицателно
енергийно поле, което Ехкарт Толе
нарича емоционално болково тяло.
Болковото тяло на всеки човек е част
от колективното болково тяло. То се
създава от нашия ум и ако се идентифицираме с него, ще продължаваме
да изживяваме отново и отново болка, като според това дали болковото
тяло е активно или по-скоро пасивно,
можем да се превърнем в насилник
или жертва.
Болковото тяло на жертвата акти-

Сн. Thinkstock/Guliver

зависимост от
своето съзнание, от
своите вътрешни
убеждения и
нагласи и го вижда
по свой начин.

Посоки

Тишина,
облечена
в синьо
Story
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Турският град ФЕТИЕ
приютява в морските си
заливи древни спомени,
уединена красота,
приказен залез и тръпчив
вкус на наргиле

И

ма много места, които
спират дъха, а Фетие и
намиращата се в близост
Синя лагуна със сигурност са сред тях - със
стръмните склонове на
планината Бабадаг, по които десетки
парапланеристи се спускат всеки ден,
с морето в цвят аквамарин и с уютът
и спокойствието, с което посрещат
местните хора. Онези от вас, които
не искат да бъдат част от градската
шумотевица, могат да си резервират
нощувки в хотел, който буквално е
кацнал на някой хълм в усамотение,
разкривайки приказна морска гледка
още със събуждането. Далеч от суетата, далеч от реалността.

Когато се спуснете към кристалните води, веднага ви поглъщат
нюансите на синьото, топлината на
слънцето и лекият шум на вълните.
Именно там се е сгушило така нареченото Йолудениз, което в превод
означава мъртво море, защото водата
е спокойна като в езеро и хората сякаш стъпват на пръсти по крайбрежието, за да не нарушат лекия ритъм
на вълните му. Дори и парапланеристите, които на рояци се спускат от
планината, не успяват да преборят
тишината на залива. Тук времето спира, поне докато не усетите тоновете
на залеза и докато не оставите своите
стъпки в пясъка.
Именно от бреговете на Синята лагуна може да се качите на корабче,
което да ви разходи по крайбрежието
и да ви отведе до приказния Келебеклер Вадиси или в превод Заливът
на пеперудите, а междувременно на
борда да се насладите на обяда си,
преди да стъпите на брега. А заливът?
Той помита с безметежността и красотата си, независимо дали ще пиете
чай в бар, полегнал на високо в ска57
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АЛБЕНА ДЕНКОВА
бе сред специалните
гости на благотворителния търг на
сдружение КАУЗА

къде бяха звездите
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