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Stars
историите
на звездите

Радваме се, че
си поживяхме
преди детето
ДИЧО и КАРИНА очакват първата си рожба

в началото на март и са решили през това лято
най-сетне да не работят, а да се отдадат на
почивка с новия член на семейството си
Story
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Н

еизвестно
как, но светските хроникьори отчетоха наскоро един свой
голям пропуск. Оказа
че, приятелката на Дичо
е бременна в седмия месец, а никой не
беше разбрал за това. Терминът на Карина е определен за началото на месец
март и двамата с известния музикант
се смеят, че дори да са искали, надали
е щяло така лесно да минат „между
капките”, а изобщо не са имали за цел
да крият радостната вест.
Както всяко лято, и това те прекараха в работа в семейния си хотел в Синеморец, и по този начин останаха без
да искат скрити от любопитните очи.
След това се върнали в София, работата ги завъртяла – Карина в рекламната
агенция, Дичо – по участия. След това
дошли коледните и новогодишните
празници... И така изведнъж Карина
се появи вече със сериозно наедрялото
си коремче, обявявайки, че чака дъщеричка, и всички ахнаха. По време на
7-годишната им връзка неведнъж или
два пъти тръгваше слух, че известната
двойка чака бебе, но това се оказваше впоследствие фалшива тревога. Не
бяха малко и зложелателите, които
шушукаха, че може би тук има някакъв проблем, защото, как така толкова време са заедно и се обичат, а още
не са предприели тази важна крачка в
живота си. Дичо и Карина обаче са от
хората, които не следват общоприети
правила и не се интересуват кой какво
си мисли и говори за тях. Сега избраха
Story, за да споделят вълненията си за
бебето, което са поискали и са си направили именно в този момент, когато
са се почувствали готови за него.

Бебето беше планирано, нали?

ДИЧО: Да. Поработихме малко напоследък, не стана от първия път.
КАРИНА: Но не сме си давали зор –
когато стане, тогава. Много е важно
човек да не се вманиачава в тази идея.
ДИЧО: Към петия-шестия месец след
пробите, Карина обаче взе малко да
ме гледа лошо – защо не става? Нормално е да се притесни, аз съм вече на
40 години все пак.
КАРИНА: А и около нас масово хората
имат проблеми със зачеването, много
двойки правят ин витро.

Защо толкова време бяхте заедно и
9
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Звезди

Ще стане ли
професионален
политик

Едж го
подкрепя
със солидна
доза хумор

БОНО остана без китара, но предпочита да гледа

Е

два ли ще бъде голяма загуба за цивилизацията или
дори само за музикалния
свят, фактът, че може би
вече няма да мога да свиря на китара. Е, все пак ми
е мъчно, че не мога да си дрънкам
поне за развлечение“, започва посланието си към феновете един от
най-влиятелните музиканти на планетата - Боно, който претърпя тежък
инцидент с колелото си и на практика целият се потроши. Според лекарите, въпреки шестте счупвания на
ръката и тежката операция на лакът-
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ната му става, нараняването на окото
и всичко останало, музикантът ще се
възстанови, но не напълно. Най-вероятно вече няма да може да свири
на китара. Вместо да се самосъжалява обаче, Боно се опитва да приеме
всичко на шега, а приятелите му от
U2 го подкрепят като пригласят в
малко тъжния му хумор. „Е, да се
радваме, че е бил с каска“, обръща
се към него верния му другар и колега Дейв Едж, посочвайки че всъщност Боно отново е първенец, защото в света няма нито един китарист,
който може да се похвали с толкова

много метал, събран в една
ръка. Дори на шега го наричал Железният човек.
За самия Боно пък една от любимите му фрази „Човек се учи найдобре от собствените си грешки“,
вече продължава с „Е, сега научих,
че човешкото тяло не е брониран автомобил“.

Сн. БГНЕС

на нещастието с насмешка

Звезди

След като бъде
поправено,
фаталното
возило ще бъде
и продадено

Катастрофирах
заради зли очи
ЕЛЕНА КУЧКОВА сменя фаталната си кола от конкурса,

носи червен конец и се чуди какво още да направи,
за да се предпази от негативната енергия

Story
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Звезди

Красив ум
19-годишната българка
ЛИДИЯ ИВАНОВА

ще трие срама ни в
Америка, след като
скандалната Анита
Мейзер направи
злополучен опит да се
представи на конкурса
Мисис Свят

Л

идия е завършила Втора
английска гимназия в
София и ще представи
страната ни на конкурса
Queen of the Universe.
Надпреварата е благотворителна инициатива на ЮНЕСКО,
като със събраните средства ще се
подпомогне образованието на децата
от Третия свят. Красавицата заминала
в Америка, за да преследва мечтата
си да стане пластичен хирург. Още е
рано да се твърди, че ще успее, но тя
е убедена, че ще следва пътя на мечтата си, дори докато учи психология
в колеж към Калифорнийския университет. Наред с уроците тя се подготвя и за конкурса, който ще се проведе през април. Вече е намерила и
спонсори – за да се яви на конкурса
били необходими 2000 долара, а имала само 300. Средствата са почти събрани, а се оказва, че има голям интерес и от фирми в САЩ, но тя предпочита на страниците си да покаже
подкрепата на български брандове.

В социалните мрежи много българи й дават кураж за участието, като
най-честите пожелания са да измие
срама, който България бра с участието на скандалната Анита Мейзер на
„Мисис Свят“. Лидия се предпазва да
дава категорични оценки и да съди,
дори Анита: „Не е важно аз какво
мисля. Факт е, че тя е била представителката на България и е имало
хора, които са проявили доверие към
нея. Смятам, че всеки човек отговаря
Story
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Звезди

Нов
трансфер,
още едно
дете
РОМИНА ТАСЕВСКА

е готова отново да роди,
но само, ако ДАРКО
ТАСЕВСКИ напусне
Тайланд

С

лед като се насладиха
на срещите с роднини и
приятели на коледно-новогодишните празници в
София и Македония, преди броени дни Ромина и
Дарко Тасевски отлетяха отново за
Тайланд, където футболистът играе.
„Имах нужда малко да променя климата и да се заредя със студ, за да
не ми е толкова тежко, като се прибера. Все пак ме очаква цяла година
големи жеги. Затова мисля, че ми е
полезно“, казва през смях Ромина и
отново с весела усмивка добавя, че
от новата 2015-а със сигурност няма
да си пожелае още едно дете, но: „Да
Малката Дария
помага в грижите
за братчето си
Давид
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Големите имена

„Когато пееш
и контролираш
100 000 души,
лесно губиш
контрол над
себе си“

ДЖО КОКЪР

С малко помощ
от моите прият
Story
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ДЖО КОКЪР се самоубивал с дрога цяло десетилетие,

преди да бъде спасен от най-важната жена в живота си

Н

а 25 години, той вече е
един от героите на поп
музиката във Великобритания, при това във
великото десетилетие
на Бийтълс. Напуснал
училище на 15, за да се
изхранва като газов техник, синът на
работническо семейство от Шефилд
дълго влачи музикалните си амбиции
като соул музикант по баровете на
родния си град. Именно битълсите
Джон Макартни и Джордж Харисън са тези, които му дават шанса
да яхне вълната на славата, чувайки
интерпретацията му на песента With
a Little Help Of My Friends, която
става един от най-големите хитове
на Джо Кокър в цялата му кариера.
Нещо повече, те ще се връщат при
изгряващата звезда с всяка своя нова
песен, за да бъде първият, който я
чува. Година след първия си пробив,
Джо е на сцената на емблематичния
за 60-те години на миналия век фестивал в Уудсток. Урежда го с хиляди
молби продуцентът му, но залогът
се оправдава – странният Джо жъне
небивал успех. Тук би трябвало да се
каже клишето: „И се роди звезда“,
но за Кокър то не работи. Групите,
които създава, се разпадат, и макар

че по пътя си среща легенди като
Род Стюарт и Джими Хендрикс, които остават негови близки приятели,
трябва да минат още години, преди
да изпее дуета си с Дженифър Уорнс
Up Where We Belong, записана специално за филма An Officer and a
Gentleman и тази песен да му донесе
онази награда „Грами“, която ще го
утвърди като символ на музикалната
сцена. А специфичната му походка и
сценично поведение, сякаш танцува в
инвалиден стол на сцената, движейки
главно раменете и ръцете си, заедно
с дрезгавия му глас, да се превърнат
в негова запазена марка.

Трябва да мине време, преди Америка да прегърне странния чар на
Джо Кокър, за да се превърне той
в истинска звезда. И да заживее
живота на знаменитост по класически американски сценарий. А той
предполага промиване на гласните
струни с рекордни количества бърбън, гарнирани с поне 80 цигари на
ден и всевъзможни наркотици. „Когато успехът дойде при мен, бях просто момче от Шефилд, което обича
да изпива по някоя бира. След това
попаднах в света на американския
рок и всичко се промени“, спомня си

Пам и
животът в
ранчото го
спасяват от
дрогата

тели
31
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ДА УСПОКОИМ
ЧУВСТВИТЕЛНАТА
КОЖА
ДНК на
вашата
красота

&

ТОП

10
ПОЛЪХ
ОТ 60-ТЕ

НОВИЯТ ЦВЯТ НА
елегантността
ЧАЯТ ЛЕКУВА
ВСИЧКО

Шифърът
на секса

Beauty

Как да се справим
с чувствителната,
нетолерантна и склонна
към зачервяване кожа

ПО КАКВО ДА
Я ПОЗНАЕМ
Усещане за опънатост, парене, сърбеж, дискомфорт, малки
капиляри около носа и бузите,
тъмни кръгове около очите чувствителната кожа невинаги
има видими признаци, като зачервяване, например, но може
да се появят раздразнения и сухота. Понякога кожата ви лесно
може да бъде раздразнена от
определени козметични продукти или съставки. Сред враговете се нареждат някои храни,
алкохола, а понякога и определени материи, които носим.
Чувствителността на кожата
може да се прояви и при дерматологични заболявания като
розацея, себореен дрматит,
атопичен дерматит, а дори
и при кожи с акне. Обикновено
е тънка, бариерната функция
е нарушена и лесно реагира на
температурни въздействия,
особено студ, и е склонна към
алергии. Може да се установи
иритативен дерматит, скрит
алергичен контактен дерматит или алергичен фотоконтактен дерматит, но затова
ви е необходима консултация с
дерматолог.

УКРОТЯВАНЕ НА

опърничавата

Story
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Секс

Егоизмът е неизлечим

Сн. Thinkstock/Guliver

За мъжете ЖЕНСКИЯТ
СЕКСАПИЛ е по-важен
от душата и в това
няма нищо странно

В
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света не съществува по-егоистично занимание от секса. В краен случай, ако
се погледне на ситуацията
от биологична гледна точка. Той е самонадеян опит
да се засели света с нам подобни,
при това, желателно в неограничени
количества. Е, при жените, нещата
може да стоят малко по-различно, но
пък всеки мъж е способен за десет
46

секунди да „извлече“ от себе си толкова генетичен материал, че да засели цяла Франция примерно, и ще му
остане за половин Атина. Никак не
е учудващо, че мъжкото полово поведение се основава на инстинктите,
нямащи никакво отношение към думата „алтруизъм“. Този факт не може
да бъде променен нито от културата
на дадена страна, нито от цивилизацията, затова на нас ни остава единствено да признаем, че нещата стоят
така и да следваме инстинктите с
чиста съвест.

Сексапилът е
приоритет

Една от основните претенции, които жените предявяват към мъжете, е

че те обръщат повече внимание на
външния им вид, отколкото на душата, че страстните устни са по-важни
от любещото сърце, а отсъствието на
целулит удобно измества липсата на
интелект. Да, мъжете са такива и не
е необходимо да се спори по въпроса.
Бразилските проститутки със секси
бельо им харесват повече отколкото
отличничките от биологическия факултет например. Мъжът няма против да кръстоса плюсовете от тези
две момичета в едно, но ако му се
налага да избира коя да вкара в леглото си, със сигурност ще мине и
без университетската диплома. Може
да звучи малко обидно, но както казахме по-горе, никой не прави секс
от уважение или милосърдие, така
че този чисто егоистичен акт налага

Зона здраве

Зеленият чай лек за всяка болежка
Чаят е забележителна напитка.
Неговите ценители могат да разкажат
не само за удивителните му вкусови
качества, но и за многобройните му
ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Story
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Посоки

Зелената
ледена земя
Story
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Ако разглеждате
световния атлас и
погледът ви случайно се
спре на ГРЕНЛАНДИЯ,
пригответе се за
впечатления, които ярко
ще се запечатат
в съзнанието ви

Г

ренландия е най-големият
остров на планетата, разположен в северната част на
Атлантическия океан, само
на 740 километра от Северния полюс. Впечатляващият
гренландски леден щит на места достига дебелина три километра. Разбираемо населението тук е едва малко
повече от 57 000 души, предимно
инуити – гренландски ескимоси, които живеят на стръмната крайбрежна
ивица, свободна от лед.
Като страна Гренландия принадлежи на Дания от 1653 година, а символът на страната е белият мечок. Присъединява се към Европейския съюз
през 1972 г., но само след 10 години
излиза от общността.

Ако, стъпвайки в Леденото
царство, очите ви зърнат скован
от ледове залив и малки корабчета,
които едва успяват да се промъкнат
между ледените късове, китове, „пеещи“ любовна песен, значи вие сте в
третото по големина градче в Гренландия – Илулисат. Името му означава „айсберг“, а жителите му са едва
4500. Тук обаче се намира съкровището, признато от ЮНЕСКО за част
от световното природно наследство
– леденият фиорд Илулисат. Спираща
дъха гледка разкрива необятен простор, изрисуван от синьото на морето
и бялото на снега, смесвайки се с
ярко контрастните шарки на модерното градче, сгушено в долната част
на образуванието, а като бели лебеди
по водата се носят огромни ледени
късове.
А ако се питате откъде произлиза
името на автономната държава под
датски суверенитет, то трябва да знаете, че то идва от ранните скандинавски заселници. Тук се разказва инте57
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БРАД ПИТ се оказа
звездата на гала
вечерта с урока по
пеене, който изнесе

къде бяха звездите

Най-добрите
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Нова мода

Катя Дунева, Диляна
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сезона

В Калифорния годината започна
с блясъка на 26-ото издание
на ФИЛМОВИЯ ФЕСТИВАЛ
ПАЛМ СПРИНГС
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