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Преди се
бореха
талант
срещу
талант, а
сега - пари
срещу пари
ИВАНА за първи път признава,

че е имала връзка с популярен мъж
и открито заявява, че попфолкът
се е превърнал в серийно
производство за много пари

Story
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Stars П
историите
на звездите

евицата
носи титлите си
„Мегазвезда“, „Певицата на
народа“,
„Кралицата на купона“ със
смирено спокойствие на знаменитост,
която знае цената на постигнатите успехи, приема ги с гордост, но пътят й
не се определя от тях, а от простото,
но често забравяно в устремения път
към славата желание - да бъде стойностен човек. Вероятно и заради това
не приема като застрашаваща звездния й статут липсата на покана да се
включи в турнето на „Пайнер“ - отсъствие, което изненада мнозина. „Не
мисля, че е изненадващо, тъй като аз
не съм участвала и на предишното
турне. За тази година нямам покана“,
лаконично коментира Ивана.
Изминатият житейски път и научените уроци са накарали певицата да
цени все повече приятелите, близките
и най-вече себе си. Не се лута във
въпросителни защо и как се случват
нещата, а следва собствената си интуиция и разум. Но понякога, когато
дори и увереността не е достатъчна,
казва: „Разочарова ме това, че все
повече намаляват нещата, които ме
карат да се усмихвам“, но пак намира
сили за усмивка, дори да е горчива.
Има мъж до себе си, но е категорична, че животът й никога не е зависел от това дали ще бъде с някого,
или не, отново заради горчивия опит
и признанието, което прави за първи
път - че е била във връзка с популярен мъж. Никога няма да назове
името му, защото смята, че е без значение, когато всичко е приключило.
Какво се е променило в живота
й, с какво се е простила, как оценява най-популярния жанр сега, Ивана
споделя в откровено интервю пред
Story.

Изпитваш ли понякога носталгия
по златните години на попфолка,
когато създаваше хитове, които и
сега се пеят, а песните на повечето
наследнички на теб и Глория например,
дори не могат да бъдат запети? Какъв
е проблемът на жанра сега?

ИВАНА: Аз не съм спирала да правя
песни. Това, че не са станали „хитове“
по дискотеките, не ги прави по-малко
стойностни. Естествено е да изпитвам
носталгия към онези години. Песните
9
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Звезди

Кралицата
предупреди
Камила, че ще
бъде уволнена
още преди
година

КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТ II

и да иска не може да плати
за мълчанието на снаха си

Г

одина след като светът научи
цената на Камила Паркър, тя
бе потвърдена - 200 милиона
британски лири или 350 000
долара за мълчанието, след
като се раздели официално
с принц Чарлз. Че двамата са пред
развод, стана ясно още миналото
лято, но Камила подала документи
чак сега, като най-вероятна причина
за забавянето, запознати с кралския
двор виждат в грозните махленски
пазарлъци за пари, които дамата с

Story
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благородническа кръв и не толкова
благородни нрави, води. След няколко десетилетия като любовница
на Чарлз и девет години брак, който така и не сбъдна единствената й
мечта, важна, колкото алчността – да
бъде съпруга на крал, Камила разбра,
че домогването й до короната е пълен провал. И поиска компенсация за
претърпените щети, и то тлъста.

Първа я изненада кралицата, която още тогава й каза или да кротува като съпруга на малодушния й
син, или да си тръгне тихо и мирно,
но да си затваря устата, защото ръката на кралското отмъщение все още
е дълга. Желязната баба, която след
смъртта на Даяна поиска да й бъ-

На големия юбилей на
Елизабет II войната
между снахите вече
беше в разгара си

дат върнати всички семейни бижута
и скъпоценности, които е получила
приживе, няма никакво намерение
да плаща на бившата любовница на
сина си. А според списание Globe, тя
няма и тази възможност. Финансовата криза не е подминала кралския
двор и много от замъците плачат
за ремонти, които семейството не
може да си позволи. Дори бойлерите в кралската резиденция не били
подновявани вече 60 години, което
не е само проблем на прословутата
английска привързаност към традициите. На фона на всичко това, хонорарът за мълчанието на Камила бил
подминат с единствената забележка:
„Позор“. А това не устройва недолюбваната от никого заместничка на

Сн. Guliver Photos

Извън
контрол

Звезди

„Златната
палма по
дивотия е
на Матия“,
казва Лео

ЛЕО БИАНКИ

заминава при роднините,
за да подготви пищно
кръщене на децата си

Л

ятото за италианеца певец, готвач и водещ –
Лео, и съпругата му Лучия, освен под знака на
музиката, ще премине
и под този на още едно
много важно събитие от живота на
семейството - кръщенето на двамата
им синове Матия и Николо в Италия. „Поканили сме около сто души
роднини и приятели и сега сме изцяло заети с организацията на този
паметен 26 юли“ - сподели пред Story
за вълнуващото събитие гордият татко. И ако майката планира да остане
поне още месец след това в крайморския град Анкона и да почива с
близнаците, Лео ще бърза да хване
самолета за България, защото цялото
му лято е ангажирано с музикални и
благотворителни събития.

Но, както се оказва, той вярва, че нещата ще му се получат
„ей така“, както се казва и новото
му парче, съвместно с Играта и
Starlight. То вече се превърна в любимо на феновете на летните забавления и се върти във всяко заведение
Story
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Кръщава
близнаците
в Италия

Звезди

Няма
да се
разделим
Времето, когато НАНСИ
КАРАБОЙЧЕВА стана
Мис България 2013, било
сериозно изпитание за
връзката є с волейболния
национал ДОБРОМИР
ДИМИТРОВ

Н

анси Карабойчева е една
от малкото ни носителки
на титлата „Мис България“, които могат да се
похвалят с дълга и стабилна връзка. За нея така
и не се понесоха обичайните слухове,
че титлата й е платена от някой богат спонсор, нито пък някой дръзна
да я разделя или да прави интриги с
гаджето й – волейболиста Добромир
Димитров. Нежна като принцеса от
приказките, миналогодишната победителка не само няма предизвикателното излъчване на много от красавиците в моделските среди, но и поведението й е съвсем различно. Макар
да има обичайните ангажименти за
короната си, Нанси рядко блести по
светски партита. Двамата с Добромир правят впечатление на идеалната
двойка - млади, красиви, усмихнати,
амбициозни, с планове за общо бъдеще. Конкурсът за красота преди
година и месеците след него обаче се
оказали сериозно изпитание за връзката им. „Не се притеснявах, че може

Story
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Звезди

Босът на Red Bull Racing
е поредният богаташ,
паднал на колене пред
ГЕРИ ХАЛИУЕЛ, преди
да я опознае и избяга

Г

ери Халиуел отново ще се
опита да стане булка на милиардер, стана ясно, след
като новият й приятел –
босът на Red Bull Racing
във Formula 1 - Кристиан
Хорнер, паднал на колене и поискал
ръката й само след няколко месеца
любовна връзка. 41-годишната певица от някога хитовата групата Spice
Girls се хвалела наляво и надясно на
приятелите си колко е щастлива, като
допълвала, че двамата се сгодили
още през пролетта, но не искали да
афишират събитието заради усложненията около раздялата на паралията с
Бевърли Алън и дъщеря им Оливия.
Бевърли споделяла 14 години живота на Хорнер, който я напуснал шест

Джентълменът
Кажубовски
бързо промени
сватбените
планове

Story
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Звездната
златотърсачка
с нова жертва

Звезди
ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ

от X Factor не обича
момичетата да го свалят,
иска да се е родил през 60те години на миналия век

П

ламен беше запомнен
като едно от момчетата с
кадифен глас от групата
Voice of Boys, стигнали
до финала X Factor през
2011 г. Както и с любовта
с друга от участничките – Сани Алекса, пламнала по време на яростната
конкуренция в музикалното риалити.
Днес и групата, и Сани вече са минало за Пламен. С другите от групата
се чува и вижда като с истински, големи приятели, но със сексапилната
певица нещата стоят точно обратно.
От раздялата им насам двамата не
поддържат никакъв контакт. „Честно казано, съжалявам за това, което
се случи между нас, въпреки че по
принцип не съжалявам за нищо. Не
беше нито точният човек, нито точното време, в което да стане. С нея
не се чуваме и виждаме, защото нямаме какво да си кажем. С всички
момичета, с които съм имал връзка,
сме се разделяли нормално и сме оставали в добри отношения, но в този
случай не стана така. Всичко това
обаче вече ми е доста далечно и не
ми се говори за него“ - казва единствено Пламен.

Въпреки известността, която му
даде X Factor, и изявите му след това
с Voice of Boys, той от доста време
не е имал сериозна връзка. Казва, че
се е променил, пораснал е и не му се
правят глупости като преди, не му се
занимава с повърхностни отношения,
а има нужда от нещо по-смислено и
стойностно. През последната година
се фокусирал твърде много върху работата, влага цялата си енергия в нея
и се радва, че има резултат. „Като че
ли малко съм се дистанцирал от това
да обръщам внимание на момичетата около себе си, но ми се отразява
добре, по-продуктивен съм. Може би
понякога ми липсва любовта, но смятам, че ще се случи да срещна подходящото момиче в най-подходящия
момент – тогава, когато аз самият
съм най-предразположен за това.“
Всъщност музикантът винаги е
предпочитал задълбочените отношения. Като ученик имал 5-годишStory

24

Старомоден
съм

Звезди

Не се срамува
от сълзите си

РАДО МИХОВ

не познава Луиза
Григорова, с която
го свързват, спал
е на таван, в
мазе и на чердже
пред вратата на
любима жена

С

таналият известен от участието
си в „България
търси талант“
с изпълнението
на „Аз съм дърта пияница“ Радо Михов
се смял от сърце заедно с
приятелката си Криси на
новината, че има връзка
с Луиза Григорова. „Гледал съм отделни епизоди с
нейно участие, но понеже
нямам телевизор вкъщи и
се информирам предимно
от интернет, не бях много
наясно с кого ме гаджосват.
Припознали са се с актрисата Евелин Костова, която участва в нашия клип.
С приятелката ми искрено
се смяхме на новината. А с
нея имаме много искрени
отношения, така че думата
ми, както и нейната, винаги се приема за истина,
която е изключително важна за мен.“ Толкова важна, че Радо признава, че
се случва понякога дори да
казва повече от необходимата доза истина и да си
пати после, но пък е убеден, че това е правилната
игра в живота и я следва
неотклонно.

С Кристина се познават отдавна, но стават
по-близки покрай участие
на групата му Slaff, на което тя е поканена да снима.
„Направи ми впечатление,
че е много талантлива и
започнахме да си пишем
във faceboоk предимно по
работа. Но от дума на дума
разговорите преминаха в
лични и интернет пространството ни отесня. СрещнахStory
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Големите имена

„Когато срещнах
Ранди, си казах „Това е
той“. Исках деца, а той
щеше да е добър баща“

СИНДИ КРОФОРД

В обектива
на съдбата
Story
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На прага на 50-те,

СИНДИ КРОФОРД

предпочита скучното
щастие, до което стигнала
след доста грешки
и изпитания

Р

овенето в албумите не е
сред хобитата на Синди
Крофорд, макар че там се
намира цяло съкровище от
красота, а във фокуса на
блестящите прожектори е
тя – златното момиче на
модния подиум. Близо 15 години след
като с лекота каза сбогом на фотографи и топ дизайнери, тя предпочита
да яхне велосипеда и да кара рамо до
рамо със съпруга си по крайбрежието, следвайки залеза. Или да хване
Ранди за ръка, като малко момиче, и
двамата да заровят пръсти в пясъка,
да се целуват и да се смеят. Изобщо
не я интересува, че името й продължава да буди преклонение сред дизайнерите, завист сред младите й колежки, а и сред връстничките й.

На 48 години Крофорд не просто
остарява прелестно, но и сякаш
времето е забавило своя ход, за да
може търпеливо да извади на показ
само най-хубавото от една зряла жена
с излъчване на момиче. „От естетична гледна точка най-вероятно на
младини тялото ми е било по-хубаво, но аз не можех да му се радвам,
защото вечно се сравнявах с другите“, признава Синди и не крие, че
прибягва до услугите на пластичната
хирургия, за да изтрие някоя бръчка
или да освежи устните си. Но успява
да напипа границата и да остане така
премерена, че да запази чаровната си
естественост. И, заставайки до порасналата си вече дъщеря, без звездна
суета да чуе: „Това малката ти сестричка ли е?“ Не, тя предпочита да е
майка и съпруга и харесва живота си
такъв, какъвто е, макар и за мнозина
той да е убийствено скучен. За момичето с бенката над горната устна
той е сбъдната детска мечта. Защото
Синтия Ан Крофорд, както е истинското й име, никога не е мечтала да
стане топ модел или дори да изкарва
джобните си като модел. Напротив,
предпочитала да продава пуканки,
за да припечелва. Пълна отличничка
в гимназията, тя била и умницата в
семейство с четири деца, която спе29
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КАКВО СВЪРЗВА
АШЛИ БЕНСЪН
И H&M

Актуални
прически
за лятото

&

КАК ЦВЕТЪТ В
ГРИМА МОЖЕ
ДА ПРОМЕНИ
НАСТРОЕНИЕТО НИ

ХИПИ ПОЧЕРК
Причините за
увеличеното
желание за секс

СОКОВЕ ВМЕСТО
ЛЕКАРСТВА

Психология

Емоционалното хранене
I ЧАСТ
Вместо да правите
дълъг списък със
забранени храни,
направете СПИСЪК

С РАЗРЕШЕНИ
УДОВОЛСТВИЯ.

Вместо да чертаете
графики на килограмите
и мерките си,
начертайте живота на
мечтите си и се осмелете
да тръгнете по него

Е

моционалното хранене тихомълком се промъква в
живота не само при жените. При някои то остава
едва забележимо, криейки се в сянката на блокчето шоколад, винаги когато са
под стрес, докато при други влиза
под внушителната форма на убийствената булимия и наднормените
килограми, които ни пречат да дишаме с пълни гърди. Зависимостта
от храната е като всяка друга зависимост – промъква се мимоходом в ежедневието ни и започва
да се „храни“ с жизнените ни сили,
ограбвайки от физическата и душевната ни сила.
Зависимостта от храната е
вик, който чака да бъде чут и да
предизвика у нас решимост, за да
променим нещо в живота си.
Повечето жени са добре запознати с това какво представлява емоционалното хранене (при мъжете
то е по-рядко проявено, сигурно,
защото жените наистина са по-емоционални създания). Емоционалното хранене превръща храната в
заместител, отдушник, топло рамо,
приятел, генератор на любов, навик…
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Секс

Донжуан или импотентен?
Формулирайки със СУХИЯ ЕЗИК НА ФАКТИТЕ свръхсексуалните влечения,
стигаме до въпроса в резултат на каква травма са се появили те

Д

а биеш с камшик партньора, да ходиш на четири крака пред него
или да обуеш секси
чорапи върху косматите си крака – това не е
потребност. Потребност е да свалиш
напрежението. Всичко останало са
начини. И то не винаги сексуални.
Често сексът се използва не сам по
себе си, а като изход от обществено

порицаеми влечения - влечението да
мъчиш или унижаваш, да властваш
или да се усетиш като почти неодушевен обект на нечии действия.
Но не само явните сексуални перверзии и индивидуалните сексуални
особености крият в себе си определени психологически причини. Това,
което в определени общества се
приема за абсолютна норма или за
добър и поощряван модел на поведе-

ние, може да носи в основата си патологични процеси.

Що се отнася до полигамията и полиаморията (практика, желание, или
приемане на участие в любовна връзка с повече от един човек по едно и
също време, със съгласието и знанието на всички хора, от които се състои
връзката, бел.ред.), то при нея може
да има множество травми в зависи-

„Приблизително при 80% от
страдащите от нарушения на половата
функция, причината са нервнопсихични
разстройства, при това от последните
поне при 12% са открити различни
органични поражения на централната и
периферна нервна система“
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Посоки
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Мрамо
кат
на Пат

орните
тедрали
тагония

Те са на 6000 години и се
намират в пещерите на
ледено синьото езеро General
Carrera на границата между
ЧИЛИ И АРЖЕНТИНА

Т

ова е едно наистина дълго
пътуване, за което дори богатите европейци се готвят от
рано. Но пък си заслужава
да смените няколко полета,
за да стигнете до чилийската
столица Сантяго, да изминете още 1000
километра до следващия голям град Койхайк, и после още 300 км по черен
път. За да стигнете до онова място на
границата между Чили и Аржентина,
където се синее езерото General Carrera.
Изсъхналите треви наоколо и заснежените върхове след тях сякаш са единственото нещо по тези девствени места,
където човекът не е оставил още своите
цивилизационни белези. За да стигнете до катедралата обаче, трябва да се
качите в очакващата ви лодка и да се
впуснете в един истински лабиринт от
изненади – мраморните пещери. До
тях се стига единствено по вода, а тя е
винаги синя и студена - наследство от
древен ледник, от който се е родило
езерото. И ако на брега температурата
е приятно лятна, то само няколко минути, след като сте поели по тихия път по
повърхността му, започвате да усещате
как тя осезателно пада. Не се подлъгвайте от лятото на близките брегове и
се пригответе за истински студ, който
ви посреща в пещерите наоколо. Тук ги
наричат Las Cavernas de Marmol и са
истинската цел на нашето дълго пътуване.

Отдалеч пещерите приличат на изкуствено направени мраморни скулптури, но всъщност са творения на природата, която ги е извайвала в продължение на 6000 години. Кристалните студени води се вкопчвали във варовика,
обикаляли от където намерят, нападали
и се оттегляли век след век, упорито и
неуморно. Така се образувал особен лабиринт от скали и пещери, които днес
събуждат странни фантазии. Ефектът
на водата е поразителен – тя не само е
изваяла страхотни симетрии, но в зависимост от сезона и нивото на водите,
каменният лабиринт променя цвета си.
В началото на пролетта плитките води
са тюркоазени и създават кристален
блясък срещу нашарените с въртеливи
движения стени на пещерите. С идва59
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Холивудската звезда
се забавляваше с
екзотична красавица

Party

къде бяха звездите

Бизнес
проект за
купон по
холивудски
СТИВЪН СЕГАЛ разпуска с

кубински танцьори и морски
дарове в Свети Влас

Музикален
маратон
Васил Найденов изправи
на крака гостите в
новоткрит клуб
стр. 65

Горещи ноти
Васил Чергов представи
клипа си към песента
„Нека да е лято“
стр. 66
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