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Посрещнете
сгодените
ЛОРД ЕВГЕНИ МИНЧЕВ се готви

за сватба с руска риалити звезда, Мис
България Роси Иванова поканена за кума
Story
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З

нае, че е сензация.
И не само новината, а и самият той.
Евгени Минчев
умело жонглира с
живота, с любовта,
с любопитството,
със скандала. И
кой, ако не той
може да обяви, че
е влюбен в мъж, сгоден, готов да се
обвърже с него, да говори открито за
връзката си и по никакъв начин да не
се крие зад лицемерното – просто защото може да си позволи да бъде Евгени Минчев.
Story ви представя кратката, но гореща история на любовта му, която само
бъдещето може да превърне или в красив летен спомен, или в никога недописан любовен роман.

Посрещнете близнаците! С тези
думи започна рожденият ден на Евгени в балните зали на хотел „Балкан
София“. Макар събитието да имаше
за свое мото наградите „Национална
гордост“ и благотворителност за балета на Националната опера, всички
станаха свидетели на една очевидна
любов. Дмитрий беше настанен от лявата страна на лорд Минчев, което по
световния протокол е знак за изключителна важност или близост. Дима бе
представян на всеки гост поотделно, а
също така имаше възможността да говори на микрофона пред 75-те гости. В
няколко романтични момента двамата
сплитаха пръстите на ръцете си и бързо ги освобождаваха, когато минаваха
фотографите. В деня на пристигането
на Оскин от Лондон, папараци ги засякоха да си държат ръцете, а на обяд
в руски ресторант „Друзья“ двамата си
разменили халки. Някои от гостите на
рожденика намерили поведението на
Дима за остро и надменно, но меките
реакции на Минчев показвали, че той
няма нищо против това. Без да го насърчава в неговата звездност, Евгени
даде специално затворено парти в лятната си резиденция, което обяви с дрес
код Blue, а на малката медийна стена
личаха имената им. По-стриктните забелязаха и инициалите им на ноктите
със синьо, съответно Е.М. и Д.О. За
гостите бяха поръчани сини чаши с
надписи Дима и Евгени, а за случая
специално бяха отворени ръчно правени шоколадови бонбони с трюфел от
лондонския клуб Mosimann’s. Първият
подарък на Дмитрий за Евгени бил
копринен оранжев шал от голяма ита9
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Звезди

Най-доброто
за рок идола
ДЕЙВИД БАУИ отпразнува 23 години от сватбата си
с ИМАН, на която звучала българска музика

щото си чувство за хумор започнал да
уверява всички, че сега може да погледне света от „друга гледна точка“.

Прекалено студен - това мнение на
Бауи за себе си се разминавало много
с представата на околните. Другите,
дори напротив, го считали за страстен
и дори за прекалено горещ.
Какво само правят различните очи
на Бауи! Те са вследствие на стара
битка, още в детството. Като ученик
Дейвид Бауи откраднал момичето на
съученик, за което получил кроше в
окото. Ударът не бил силен, но злополучен. Лекарите диагностицирали „сериозно увреждане“. Успели да спасят
окото, но и до ден днешен зеницата
не може да реагира на светлината и
винаги си стои разширена, което носи
усещането, че Бауи има различни
очи. Отначало той се притеснявал от
тази си особеност, но после, с присъ-

Заради прословутото му чувство
за хумор е трудно да се четат ранните интервюта на Бауи – в тях той
буквално се подиграва на всички, а
на първо място – на себе си. От друга страна обаче е трудно да говориш
сериозно за такива неща като напиване, наркотици и нетрадиционна
сексуална ориентация – всичко това
било приписвано на Бауи и той не го
опровергавал. Напротив, дори измислил за себе си „трайсексуал“ от „try“
(опитвам).
В тези му опити влизал и бракът –
през 1970 година музикантът се жени
за първи път за модела Анжела Бърнет, за същата тази, на която приятелят му Мик Джагър посветил световноизвестната Angie. „Исках свобода,

Сн. архив

В
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ие, може би, си мислите,
че да си рок идол, женен за
супермодел, е най-хубавото
нещо, което може да ти се
случи в живота? По принцип, това е точно така“ гордо заявява Дейвид Бауи. Рок музикантът, който дълго време отказваше
да признае, че в лексиката му съществува думата „любов“, забрави за всички свои правила, когато срещна жената на мечтите си – чернокожия модел
Иман. И двамата имат зад гърба си
разтрогнати бракове и разбити сърца,
но това не им попречи да построят
върху развалините уютен дом, за което „прекалено студеният“ Бауи, както
сам казвал навремето за себе си изпълнителят, дори не смеел да мечтае.
12

Звезди

Яница и Зори сами
ще изберат пътя си

ПРЕДРИЧАХА НИ КРАТЪК БРАК
Ветераните от Big Brother - ЗДРАВКО И ХРИСТИНА,
успели да запазят семейството си, защото останали
далеч от светската суета

Н

ай-известната
риалити фамилия, в която
и двамата по
отделно спечелиха по веднъж
голямата награда в шоуто
Big Brother и VIP Brother,
днес продължава да живее
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в Приморско и да развива бизнеса си в семейния
хотел „Лилия“. Здравко и
Христина се радват и на
двете си вече пораснали
момичета – Яница, която
е на 10 години, и Зорница, която наесен ще е в
първи клас. Зрителите на

Big Brother си спомнят, че
едно време младата двойка
имаше доста проблеми и
разправии, най-вече заради
флиртаджийския нрав на
„приморския гларус“. Хриси изрони немалко сълзи.
Двамата на няколко пъти
бяха на ръба да се разделят

и, макар че оставаха заедно, всички им предричаха
скорошен развод. Само че,
както се вижда, не познаха. Докато не една и две
уж много влюбени известни двойки не издържаха
предизвикателствата и се
разделиха, именно Здравко
и Хриси успяха да запазят
семейството си, да не се
главозамаят от славата и
да оползотворят разумно
общо 300 000 лева, които
спечелиха за две години от

Звезди

За пари ли?
За много пари
ИРИНА ШЕЙК използвала мъжете

като касичка и трамплин към славата

З

а сънародниците си тя вече е
със статут на
национална героиня – красива,
успешна, богата,
че и скандална. Последният факт стана известен
неотдавна, когато шефката
на агенцията, от която е
тръгнала, реши да разкрие
пикантни подробности за
Ирина Шейк. Оказа се, че
на манекенката й е било
доста трудно да пробие в
модните среди, разкрива
„Дейли мейл“. Причината Ирина произлиза от бедно
семейство от руското градче Еманжелинск, а баща
й Валери е татарин. Той е
миньор и умира на 40 от
заболяване на белите дробове. Семейството не
може да си позволи
да купи дори едни
обувки с токчета на Ирина, с
които тя да се
яви на кастинг
в агенцията,
която се намира до техния
блок. Майка й
Олга слугувала по къщите,
за да издържа
децата си в началото на 90-те, по
времето на Борис
Елцин. От скандалните
разкрития става ясно, че
14-годишната смугла хубавица успява като модел,
благодарение на флирта си
с доста по-възрастен от нея
милионер, който я побутнал по пътя към славата.
Заради истинското й име -
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Шейкхлисламов, което показва че е мюсюлманка,
дълго не й давали виза за
САЩ. Тогава богаташът я
накарал да се прекръсти.

„Намерихме я и забелязахме, че има потенциал.
Изкъпахме я, приведохме я
в ред и я научихме каквото е необходимо за модата.
Преди да дойде при нас,
Ирина беше просто селско
момиче и това си личеше
от километри. В Москва
дори не й беше разрешено
да се представя по ревюта.
Снимаха я само за реклами за бельо, защото беше
втори клас модел“, заявява Светлана Клименко,

Вече е любимка на
дизайнерите, но преди
няколко години я смятали
за второразрядна звезда

собственичката на първата
агенция, в която Шейк е
работила. Оттам прекратили отношенията си с нея,
след като станало ясно,
че чичко-паричко издър-

жа младия модел.
„Дадохме й ултиматум - или се жени
за него, или да гони
кариера. Тя ни убеждаваше, че няма връзка с
подобен човек“, разказва
бившата работодателка на
Шейк. Според нея и любовта на Ирина с Кристиано Роналдо е била чисто
комерсиална. „Знаех си,
че Кристиано няма да се
ожени за нея. Сега Брадли
Купър е просто поредният
PR. Ирина използва мъже-

те за пари, както правеше
още от едно време“, твърди Светлана Клименко.
В крайна сметка Шейкхлисламов, не е чак толкова невинна, за каквато
се представя. Преди дни
гръмна и друга сензация,
която тя категорично отрече, но пък мнозина твърдят, че това няма никакво
значение – била любовница
на шефа на ФИФА Сеп
Блатер, и то по времето,
в което е имала връзка с
Кристиано Роналдо.

Звезди

Тя ми скри шайбата
ЕРНЕСТИНА ШИНОВА

не крие колко е горда
с дъщеря си Йоанна и
нейните особени избори

Т

оку-що завършила националната природо-математическа гимназия, красивата и артистична дъщеря
на Ернестина Шинова и
Андрей Слабаков заявява,
че ще следва медицина. Нещо повече – заминава във Варна. Просто
20-годишната Йоанна иска да се разграничи от известните си родители и
то не просто на думи, а със съвсем
конкретно и целенасочено поведение.
И не защото иска да избяга от щурото семейство, както сами се наричат
тримата. Напротив. „Никога не съм
била парламентьор между тях, напротив, дори съм била подстрекател да
се скарат, защото толкова много ме
В най-тежките
моменти до
нея е Андрей

забавляват. Те ужасно много се обичат, но така се карат...“, разказва младата красавица за родителите си. А
майка й, която винаги е била по-скоро приятелката, с когото си пишат
глупости в чата, не може, а и не иска
да скрие колко горда е с дъщеря си.
„Тя ми скри шайбата. Страшно горда
съм с нея“, казва Ернестина с онази
широка жизнерадостна усмивка, която изглежда се събужда с нея сутрин,
Story
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Ернестина
и Йоанна
такива,
каквито
се виждат
самите те

Големите имена

„Всеки актьор е
играл в слаби филми,
номерът е актьорът
да не бъде слаб“

СЪР КРИСТОФЪР ЛИЙ

Story

Магьосникът
на киното
30

Насилието преследва

КРИСТОФЪР ЛИЙ цял

живот, но го превръща в
легенда на екрана

Е

дин много стар мъж, пълен с дързост, смелост,
кураж, решителност, романтизъм и мечти – това
е „Невъзможната мечта“,
най-хубавата песен, която
някога е писана“, споделя Кристофър Лий навръх 92-ия си
рожден ден през 2014 година. Това
е любимото парче, от всичко, което
Кристофър Лий е изпял, и част от
третия му албум „Metal Knight“. Само
две години по-рано, на преклонна за
повечето хора възраст, изпълнителят,
дебютирал като солов изпълнител на
90 години, е влязъл в класацията топ
100 на Billboard, и то на престижното 18-то място с албума си A Heavy
Metal Christmas. Чешит, би заключил
всеки, който не познава съдбата на
актьора, станал любимец на публиката като злият магьосник от „Хобит“,
Саруман от „Властелинът на пръстените“, граф Дуку от „Междузвездни
войни“, а преди това изиграл неповторимите чудовища граф Дракула или
Франкенщайн. Всъщност роденият
през далечната 1922 година Кристофър – потомък на знатни английски
и италиански родове, изобщо нямал
намерение да се пробва на актьорското поприще. Идеята е на братовчедка
на майка му от известната италианска фамилия Гарандини, с която
се среща в Рим година след края
на Втората световна война, кагато е
вече лейтенант, но безработен цивилен. „Защо не станеш актьор, Кристофър“, подхвърлила изисканата леля
на 25-годишния си племенник, който
до този момент можел да се похвали
единствено с невероятно висок за поколението си ръст от 1,95 м, и опит,
натрупан в една война, която на три
пъти се опитала да отнеме живота
му, подхвърляйки го из Африка и Европа, из страни и места, които повечето хора не успяват да обходят за
цял живот.

Но съдбата винаги е имала особено чешитести планове за Кристофър Лий. Най-напред го направила
наследник на полковник от кралския
корпус на Англия и съпругата му –
контеса Естеле Гарандини, която съчетавала благородническата си кръв
31
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ГАДЖЕ С
БРОНЗОВ ТЕН

&

Назаем от
звездите

ЛЯТНА

прохлада

Оптимизмът
предпазва от
болести

ЗНАЦИТЕ НА
СЪНИЩАТА

Психология

КАКВО НИ КАЗВАТ
СЪНИЩАТА
Сънищата са пряк
път да надникнем в

ПОДСЪЗНАНИЕТО

си и да разберем какво
става в нас
Story
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З

а символите от сънищата ни
може да се говори много и
да не се каже нищо конкретно. Затова Зигмунд Фройд е
категоричен: „Самият сънуващ трябва да ни каже какво означава сънят му.“
Сънищата ни говорят със символи,
алегории, често сюжетите са неясни
и объркани, на места нещата ни се

губят… Затова обикновено се обръщаме към съновниците, за да разберем
посланието им. Но дори и най-добрите изследователи на сънищата не достигат до единодушно мнение за това
какво означават символите от сънищата. Сънят е за сънуващия. Всичко
е много индивидуално. Сънят идва да
каже нещо на самия човек. Един и
същи символ за един човек може да

Зона здраве

Заредени с оптимизъм –

защитени от болести

ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ подсилват

имунната ни система. В резултат оптимистите не
само живеят по-дълго (средно 10 години повече), но и се
радват на по-добро здраве

Т

върдението, че хремите
и грипните вируси застигат оптимистите два пъти
по-рядко от песимистите, вече е научно доказан
факт. Все по-голям брой
изследвания установяват, че:
• тялото ни заедно с мислите и
чувствата ни са неразривни части от
едно цяло;
• приятните емоции стимулират
производството на хормоните на щастието в организма;
• те също така подпомагат производството на антитела, които са в основата на имунната защита; атакуват
не само микробите, дошли отвън, но
и дегенериралите клетки в организма
(например раковите);
• мислите и чувствата ни притежа-
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ват силата да влияят директно върху
състоянието на нашите органи и мускули;
• когато са положителни, те ни карат да изпитваме по-слаба болка.
На базата на тези открития постепенно се зароди цял нов клон на медицината: психоневроимунология. Тя
изучава впечатляващата връзка между
духа и здравето ни. Освен това разяснява кои са най-ефикасните начини,
по които да се научим да бъдем оптимисти и да сме настроени по-положително към живота като цяло. Специалистите обявиха „психологията на щастието“ за най-важната сфера на научни
изследвания през следващите десетилетия. Защото са единодушни: човек
може да се превърне от песимист в оптимист! И то по доста приятен начин...

ДВИЖЕТЕ СЕ!
Тялото ни е създадено, за да ходи,
да тича, да се катери! Физическите
упражнения са жизненоважни за целия ни организъм. Те не само подобряват здравето ни, като ни предпазват от болести и ни помагат да оздравеем, но също така имат и други
предимства:
• зареждат ни с тонус;
• помагат ни да поддържаме хубава фигура;
• карат ни да се чувстваме подобре, защото стимулират производството на хормоните на щастието в
организма ни;
• предпазват ни от депресия;
• създават ни усещане за удовлетвореност от себе си;
ГОТВЕТЕ!
Превърнете всекидневното приготвяне на храна в кулинарно изкуство,
което ви доставя удоволствие. Изберете рецепта, напазарувайте продуктите,
подредете красиво масата и споделете
изживяването със своите близки. Нека

Невероятно

Живо Барби без скалпел
Рускинята Анжелика Кенова била ОТГЛЕЖДАНА
КАТО КУКЛА от деня на раждането си

В

сички претендентки за титлата Барби да се отдръпнат, моля! На манежа излиза най-странната претендентка за жива кукла Барби – 26-годишната московчанка Анжелика Кенова. Тя твърди,
че за външния й вид са се грижили
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единствено родителите й и никога не
е прибягвала до пластични хирурзи,
за да заприлича на ходеща, дишаща и говореща кукла. За сметка на
това, откакто се помни, нито веднъж
не е имала правото сама да си избере дреха или храна. Майка й била
тази, която определяла какво да об-

лича и как да се храни. А диетите
били драстични, за да може да поддържа не повече от 37 килограма.
„Родителите ми винаги са гледали
на мен като на принцеса – никога не
са ме пускали да излизам сама дори
на улицата, да се срещам с момчета
или да правя нещата, от които моите връстници събират житейския си
опит. Не съм пригодена за реалния
живот. Аз съм жива кукла“, разказва
Анжелика.

Посоки

Земята на
посветенит
Story
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В мъжката
половина на
Ларунг Гар поклон пред
учителя

Тибетските ЛАРУНГ
ГАР и ЯРЧЕР ГАР
разкриват непознат на
цивилизацията живот в
умиротворение и хармония

С

гигантска пъстроцветна черга, метната върху
отсрещния хълм – така
изглежда отдалеч долина Ларунг в Тибет. Само
преди 35 години тя била
абсолютно пуста и необитаема, което
е рядкост за Китай. Тогава я открил
ламата Нингма. Той е един от най-известните духовни водачи и създател
на една от най-популярните школи в
будизма, наричана „червеношапкова“.
Именно този будистки учител открил
магията на Ларунг и го избрал за дом
на своята духовна академия. Първата
дървена къщичка на хълма в долината на провинция Съчуан била построена през 1980 година - нищо общо с
далечната древна история на будисткото учение. Днес хълмът на близо
4 000 метра надморска височина е
покрит с гъст килим от червеникави
дървени къщички, сред които се подават куполите на храмовете. Въпреки че мястото е специално избрано и
заради отдалечеността си от цивилизацията, то много бързо става световноизвестно. Тук живеят и учат повече
от 40 000 будистки монаси, монахини
и студенти. Това е техният дом. И
тяхното училище.
Да се посети Ларунг Гар наистина си струва, колкото и откъснат от
цивилизацията да е – най-близкият
истински град – Чънду, се намира
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Лошият късмет свърши
за КЕЛИ О’ХАРА – найдобрата в мюзикъла

Party

къде бяха звездите

22 години по-късно
Светът на Джурасик
парк събра възторжени
фенове
стр. 64

За ценители

Нов оазис на забавленията
и уюта отвори врати
стр. 65

Триумфът
на Бродуей

Знаменитости от различни жанрове
минаха по червения килим на 69-ото
издание на НАГРАДИТЕ „ТОНИ“
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