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Посетете страницата ни във

Списанието може
да закупите и в
електронен вариант от

helikon.bg,
biblio.bg и ciela.com

списание „Story“

И двамата
страдаме
един за друг
Защо ДЕСИСЛАВА и Зарко сложиха край на
4-годишната си връзка, въпреки че още се обичат
Story
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вамата внезапно се
разделиха,
точно когато всички
очакваха
сватба. За
края на
4-годишната
си връзка
с ММА боеца Светлозар Савов Деси
призна сама в тв предаване и, заради
все още прясната рана в сърцето си,
се ограничи единствено с обяснението, че разстоянията и постоянните
ангажименти на двамата са причината пътищата им да се разделят. Но
въпросителните след това заваляха
една след друга. Нима когато двама
се обичат, не могат да намерят вариант да се съберат под един покрив, а
остават да живеят на 300 км между
Русе и София? Защо Зарко успя да
изпусне тази жена, за която от доста
години насам той беше единственият
мъж, когото тя афишира в общественото пространство? Кое е разковничето на раздора, оставил Деси без
човека, за когото тя казваше, че е
мъжът на живота й? Известната изпълнителка събра сили да изповяда
пред Story истината за края на „една
истинска любов“ и за безрезервната
надежда, която е имала, че е намерила подходящия мъж за себе си.
„Първо, държа да кажа, че не търся
PR. Нашата връзка беше обществено достояние и смятам, че е редно,
когато е настъпил краят, това да се
оповести. Понеже България е малка,
утре той може да е с друга, аз – с
друг, няма нужда да се пише кой на
кого е изневерявал. Трети човек не е
имало между нас нито от моя, нито
от негова страна, причината е съвсем
различна“ - опровергава още в началото плъзналите слухове Деси. - Една
връзка се развива стъпка по стъпка,
а според мен ние изпуснахме моментите, етапите, в които да направим
следващата и следващата. Просто
времето си минаваше и нещата прегоряха.“

След втората година, откакто
били заедно, Зарко и Деси обмисляли да заживеят заедно. Но той държал това да е в Русе, защото, освен
спорта, развивал бизнес в родния си
град и не можел да се премести в
София. А певицата от своя страна искала синът й Майки да учи в столицата. Плановете били, когато момчето завърши седми клас и евентуално
Story
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На юбилейния концерт на
„Пайнер“ Анелия, Преслава, Галена,
Десислава, Емилия и Цвети Янева
зарадваха феновете с песента
„Лале ли си, зюмбюл ли си“

Няма кой да ме мрази
През ноември 2014-а Десислава подписа отново договор с
„Пайнер“. Чувства се добре в
димитровградската компания,
само дето й е малко напрегнато,
защото все още се напасва към
динамиката там. Певицата никога не е крила, че е малко разсеяна
и неорганизирана, а многобройните ангажименти и разчетът
на времето в „Пайнер“ все още
й действа малко стресиращо.
Но е наясно, че успехът зависи
от това. Напук на слуховете за
сплетни, злоба и скандали в поп
фолка, колежките й приели добре
завръщането й, а много от тях
в прав текст й признали, че
талантът й винаги е заслужавал
по-голямата сцена. Разбира се,

между певиците нямало как да не
присъства и конкурентният момент, като спортен хъс за състезание – защото, когато идва един
добър изпълнител, позициите неминуемо се поразместват. „Малко нескромно звучи, но аз имам
самочувствие, благодарна съм за
това, което Бог ми е дал, никога
не съм правила лошо на някого,
за да изпъкна аз. Затова и съм
убедена, че няма кой да ме мрази.
Пък и ако си добър изпълнител,
винаги ще си намериш място под
слънцето“ - казва певицата. Тя
подготвя две нови песни – едната е с поп фолк звучене и се казва
„Започваме начисто“, а другата е
хаус парче, леко и готино, което
още си няма име.

Звезди
ЕЛЕН КОЛЕВА няма

да емигрира, наскоро е
загубила най-добрата
си приятелка – кучето
Тифани, и сега превръща
болката в поезия

Изгониха ме от
собствената ми държава
„След 8 години
Тифани отиде
при ангелите“,
тъгува Елен

Т

я умее да пише,
да играе, да танцува, да влиза в
различни образи
и да е водеща.
Има много таланти, но и имидж с две
лица в обществото. „Уморена съм. Единственото,
което искам, е място под
слънцето. Явно някои хора
не могат да ми простят, че
не съм това, в което толкова години се опитват да
ме превърнат. Аз съм мислещ човек с талант. И ще
остана такава до края!“ сподели Елен Колева пред
Story, като не скри, че част
от писанията за нея отдавна са преминали границата
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на всичко истинско и лично. „Твърдения от рода на
„Елен Колева призна с тъга
и огромно разочарование,
че емигрира. Актрисата
смята да напусне пределите
на България, тъй като не
намира вече реализация у
нас“ - са абсолютна измислица. Никога не съм заявявала, че емигрирам. Изгониха ме от собствената ми
държава, слагат в устата ми
думи, неизречени от мен“ изплака чаровната актриса, която в последно време
точно обратно на твърденията, намира реализация в
различни поприща.
След участието си в „И
аз го мога“ Елен се захвана

заедно с Калин Терзийски с
проекта „Мактуб“, което в
превод означава „написано
е“, „съдба“. Тя чете стихове
на писателя, който е бил
психиатър в Курило, той –
нейни. „Проектът ни е създаден по неведоми пътища,
така както протичат невидимите връзки в природата.
Видимо без причина, но със
скрит и важен смисъл“ сподели по този повод Елен
Колева, която обещава, че
дебютът й в писането скоро
ще е факт на пазара.
Двамата се познават отскоро, потърсила го Елен,
защото Калин бил един от
харесваните от нея български автори. Истинско

и лично. Но що се отнася
до личния й живот, Елен
е категорична: „Няма да
кажа, този дар е само за
мен! Щастието е урок, на
който се учим, всячески се
опитвам да запазя щастието
в душата си, въпреки загубите.“

За себе си Елен казва, че
е била доста палава като
дете. Когато била на 3 години, излязла пред блока в
Пазарджик да играе с децата и изчезнала. Майка й
я търсила с часове и вече
била безумно притеснена,
когато милиционерите я намерили в циганската махала, седнала на трапеза с ог-

Звезди

Ти си
мъртва
за мен
Бащата на КЕЙТ
ХЪДСЪН – Бил Хъдсън,
заяви, че тя и брат є
Оливър не съществуват
за него

В

семейството на Кейт Хъдсън се разгоря огромен
скандал. Бащата на актрисата, певецът Бил Хъдсън,
се отказва от нея и от брат
й Оливър и заявява, че не
желае двамата повече да носят фамилията му. Причината за конфликта
между порасналите деца и биологичния им баща станаха публикации в
Instagram, които Кейт и Оливър пуснаха в Деня на бащата.
Кейт реши да не обръща внимание на биологичния си баща Бил
и вместо на него посвети поста на
мъжа, който я е отгледал, а именно
на актьора Кърт Ръсел. Снимката тя
подписа: „Тате, благодаря ти! Щастлив празник. Обичам те много силно“. Оливър също не остана по-назад от сестра си и публикува детска
снимка, на която е със сестра си и
с родния си баща, и я коментира
остро: „Честит ден на предателите!“

За отношението си към постъпката на Кейт и Оливър Бил разказа
пред The Mail Sunday: „Аз имах пет
деца, но сега, за съжаление, ми останаха само три. Повече не желая да
споменавам нито Кейт, нито Оливър
като свои наследници. Те вече не са
част от моя живот, аз дори ги помолих да не използват фамилията ми.
Постът на Оливър в Instagram просто
беше болезнено кроше. Отсега нататък двамата са мъртви за мен, макар
все още да ходят по тази земя.“
Story
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Звезди

БАШАР РАХАЛ

отрече да
има интимни
отношения с
младата актриса
Ралица Паскалева,
в които го уличиха
папарашки снимки

Б

ашар Рахал нарече „скалъпена
тъпотия“ папарашките снимки,
на които целува
и гали по бузите колежката си Ралица
Паскалева в центъра на
София. За младата актриса,
популярна на тв зрителите
от сериалите „Столичани в
повече“ и „Кантора Митрани“, и атрактивния българо-ливанец почти от две
години се носят слухове, че
са любовници. И като че
тайните кадри потвърдиха
красноречиво забежката на
Башар. Жена му Калина
живее в Щатите и отглежда там двете им дъщери,
но през последните години
актьорът прекарва по-голямата част от времето си в
България заради професионалните си ангажименти.
А клюките не спират да го
свързват с не една и две
красавици, все от неговата
гилдия. Той, на свой ред,
разбира се, винаги е отричал. Наяве излезе единствено заигравката му с Елен
Колева преди години, за
която първо призна синеоката актриса.

За снимките с Ралица
Паскалева обаче Башар
като че ли беше много
по-ядосан от всеки друг
път, когато е трябвало да
обяснява дали има връзка с
поредната колежка, с която
го забъркват. „Нямам нито
желание, нито причина да
Story
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Целува колежки,
но ходи с жена
си на почивка
коментирам жълти вестници. Имам много приятели и приятелки и няма да
давам обяснение защо ги
целувам, как и под какъв
ъгъл точно. Даже не се и
ядосвам. Със същата сила
целувам Теодора Духовни-

кова, Яна Маринова, Елена
Петрова, Луиза Григорова
и още 100 други. Ние сме
много близки като приятели, а актьорите сме по-разкрепостени в отношенията
помежду ни, отколкото
хората от други професии,

защото постоянно ни се
случва да се целуваме на
сцената с едни, да правим
любовни сцени с други...
Това е глупаво даже да
го обяснявам“ - заявява
Башар. Но разпален, не
спира дотук, за да изясни

Звезди

Чак сега децата ми
ме признаха за актьор
МАЙКЪЛ ДЪГЛАС никога не си е падал по комикси, но

на 70 години открил невероятен нов свят с „Ант-Мен“

Т

ой никога не е бил комик. Дори като дете не
си падал по комиксите, с
които е израсло и неговото поколение, и това на
децата му. С днешна дата
обаче носителят на най-големите отличия в киното и легендарен герой
за почитателите на седмото изкуство,
е част именно на такъв филм. Една
от най-чаканите ленти на лятото „Ант-Мен“ ще излезе на екраните

Story
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на 17 юли, а това е поводът Майкъл Дъглас да се съгласи на едно
от най-дългите си интервюта през
последните години, в които разкрива как е попаднал в света на рисуваните герои и колко изненадан е бил,
че точно този филм го е направил
герой в очите на децата му. На 70
години и след не едно сериозно премеждие в живота си Майкъл Дъглас
си позволява да скочи в света на измислените супергерои и... Този свят

изведнъж му харесва, кара го да се
забавлява, да открива магии, които
не е познавал до този момент. Може
би затова е готов с широка усмивка
да повдигне завесата на задкулисието
на снимачната площадка и да сподели това, което хората, правещи
филма, обикновено оставят само за
себе си.

Тази роля е доста различна от цялото
ви творчество досега.

МАЙКЪЛ ДЪГЛАС: Определено. И не
е просто различна роля, а цял нов и
непознат за мен досега свят. Никога преди не се бях потапял в света

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Story
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Коя съм?
ЕМИЛИЯ РАДЕВА жертва неродените си деца, едва

не губи единствената си рожба и собствения си живот,
за да каже години по-късно „здравей“ на депресията
аричат я
Снежната
кралица на българската сцена, но
тази удивителна жена
е преминала през толкова изпитания, драми
и последващ катарзис,
за да се окичи
с тази титла, че
мнозина не биха
могли да преодолеят дори половината от преживяванията и да изминат
и метри от пътя й. Като огърлица,
но от тръни, я пристягат нещастия
и беди, които преди няколко години

едва не я убиват в хватката на депресията. Десетилетия наред Емилия
Радева преминава препятствие след
препятствие.
Особено стресиращ е случаят с
единственото й дете – дъщеря й Катя.
Ветеранката на армейския театър я
ражда късно – когато е вече 35-годишна. Преди това тя на няколко
пъти жертва неродените си рожби
заради участие във филми, донесли
й наистина всенародна популярност.
Когато е само на 2 годинки, Катя се
залива с вряла вода. Остава жива по
чудо, но лекарите у нас са безсилни
да заличат страшните белези. Налага

„Всякакви болки и страдания са минали
през главата ми, но никому не пожелавам
такова душевно страдание…“
Като Христина от
филма „Сиромашка
радост“

се продължително лечение в Париж,
докато момиченцето се възстанови
напълно.
„Имах тежко раждане с нелеки
последствия, операции и нещастни
инциденти. Дъщеря ми беше на 18,
когато в гората я нападна търсен от
милицията изнасилвач. Спасила се
благодарение на самообладанието си.
В асансьора на блока ни мъж опрял
нож в гърдите й. Обрал я до шушка. Съпругът ми Любомир Димитров
също беше ограбен и бит, само че в
таксиметрова кола…“, изповядва на
един дъх част от премеждията на живота си актрисата.

Дошлата на бял свят в Радомир
преди 83 години актриса много пъти
е виждала смъртта в очите – включително и при автомобилна злополука.
Чупила е ръка и крак по време на
репетиции, един път косата й се запалва на сцената, друг път изгаря роговицата на очите си, след честването
на 70-годишния й юбилей я поваля
сърдечна криза… Но най-кошмарен
спомен са й оставили не физическите
страдания, а душевните травми. След
смъртта на съпруга й, който също бе
един от стожерите на Театъра на армията, тя остава съвсем сама, защото
междувременно дъщеря й напуска
България и се омъжва в Париж.
Говори се, че виновници за прокуждането на Катя от родината станали някогашните шефове на театър
„Движение“ Вельо Горанов и сестрата
на Андрей Луканов – режисьорката
Герда Луканова. Те упорито не й давали роли и след едно особено бурно
спречкване я уволнили заради „труден
характер и дървени китки“. От трупата излетяла и племенницата на Радева – кръстената в нейна чест Емилия.
Самото следване на Катя във ВИТИЗ
протекло при „отровна атмосфера“,
тъй като и тя, подобно на дъщерята
на Стоянка Мутафова, непрекъснато
чувала зад гърба си злобни подмятания от рода на „връзкарка“, „няма
талант, но е уредена заради майка си
и баща си“…
В един миг, лишена от присъствието на най-близките си хора, Емилия Радева изпаднала в тежка депресия. Затворила се в себе си, избягвала
приятели и колеги, отказвала да се
храни, нямала желание да се грижи
дори за единственото живо същество
в дома си – любимото кученце Руди.
Състоянието й било толкова сериозно, че се наложило лечение при
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ИЗКУШАВАЩИ
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Грижа за
след слънце

СЛОЖИ НА
ЖИВОТА СИ
ЗНАК ПЛЮС

ПОЛЪХ ОТ
МИНАЛОТО

ШИК

Какво мисли той
за секса с теб

Посоки

Райски кътчет
за евтин живот
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Ако работата не те
приковава към определено
място, каква е разликата
къде ще живееш? ОТ

ОСТРОВ КУК ДО
АЛБАНИЯ, можеш да

избереш дестинация според
личните си предпочитания

Т

ака че, ако желанието е
налице, решението е взето, а ти стоиш с вперен
поглед в картата на света
и се чудиш накъде да поемеш, ние можем да те
улесним в избора със седем райски
кътчета в различни краища на света,
където е не само приятно за живеене,
но и евтино.

Аваруа, острови Кук
Формално тези парчета земя са
част от Нова Зеландия, но се намират на 2008 километра на северозапад
от архипелага. Местните тропически
плажове не отстъпват нито на йота
от малдивските или сейшелските,
само че тук можеш да си наемеш
жилище за 130 долара на месец. А
пък жителите на островите Кук все
още не са разглезени от туристите,
защото за една година ги посещават
не повече от 100 000 чужденци. За
сравнение за същия период от време
през Хаваите преминават поне 8 милиона, решени да похарчат именно
там парите си, ентусиасти. И ако все
още се питаш какво ще правиш там,
започни с това: „ще наблюдавам китовете, ще ходя на походи, ще се наслаждавам на невероятните природни
гледки...“ Имай предвид обаче, че тук
не е позволено на чужденци да купуват имот, но пък могат да го вземат
под аренда за 60 години. А за да грабнеш тяхното гражданство, ще трябва
да се наслаждаваш на красотите им
поне няколко години и едва след това
ще получиш разрешение от властите.
Чешки Крумлов
Със своята старинна част, обграден
от река Вълтава, Чешки Крумлов, е
истинска перла на архитектурата на
Южна Бохемия. Самият град е разположен на две полуостровчета, разделени от s-образно виещата се река
Вълтава. Намиращо се близо до нем57
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ГАЛЕНА, най-близката
приятелка на ПРЕСЛАВА
в гилдията, бе сред първите, които я поздравиха за рождения ден

къде бяха звездите

Красив дом
Ново място за
пълно преобразяване
отвори врати
стр. 63

Морско забавление
Hacienda посреща
приятели
стр. 64

Обичам те!
Преслава отбеляза 31-вия си
РОЖДЕН ДЕН с пищно парти
в известен столичен клуб

Това е откъс от списанието

