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Таткото преряза
пъпната връв
на дъщеря си
ТЕОДОРА разкрива истината защо не показва мъжа до себе
Story
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си и как му е съобщила новината, че двамата чакат дете
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огато в началото на
тази година
гръмна новината, че
поп фолк
певицата
Теодора е
бременна, никой не повярва, че светските
клюкари са били в неведение за това
събитие цели 6 месеца. През това
време се говореше, че изпълнителката напоследък няма участия, защото
кариерата й е в застой. Тя се скри от
всички до края на април, когато от
продуцентската й компания съобщиха, че е родила момиченце в САЩ.
Въпросът, който и тогава остана без
отговор, е - кой е бащата на детето на звездата на Diapason Records?
Единственото, което до момента се
знаеше за него, е, че се казва Иво,
живее в Щатите и има частен бизнес.
Злите езици шушукаха, че причината
Теодора да крие човека до себе си,
е, че той е семеен и след появата на
малката Мария отношенията в любовния триъгълник са станали съвсем сложни. Сега Теодора най-накрая
реши да говори. Тя избра Story, за да
покаже най-голямото щастие в живота си – малката Мария, и да задоволи
„глада“ за информация около нейния
татко.

Теодора иска Мария да
прилича по характер на
баща си, да е умна, борбена
и да дарява много любов на
хората покрай себе си

Честита радост! Сега от позицията на
майка – какво се промени в теб като
жена, любима и родител?

ТЕОДОРА: Благодаря ви! Да стана
майка е най-хубавото нещо в живота
ми. Всичко се промени. Започнах да
мисля на първо място за детето си
и след това за себе си. Станах още
по-взискателна от преди – притеснявам се за това дали правя всичко
както трябва, много ми се иска да
съм перфектна майка. Старая се да
действам по най-добрия начин, искам
да даря на дъщеря ми цялата любов,
на която съм способна. Мария преобърна живота ми на 180 градуса и го
осмисли целия. Няма и миг, в който
да не мисля за нея. Липсва ми, дори
когато се намира в другата стая. Когато я гушна, направо се разтапям,
а когато ми загука и ми се усмихне,
няма по-хубаво чувство от това. Наистина съм много щастлива, защото
имам най-скъпото нещо на света,
което е плод на една голяма и силна
любов.

Разкажи ми ти какво дете беше и
Story
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Приятелите я предали
Моментите, в които Теодора се
е чувствала щастлива напоследък, са наистина много. Когато
разбрала, че ще има дете, и още
повече, че ще е момиченце; когато докоснала дъщеря си за първи
път и я целунала; а също – посрещането им с бебето у дома,
след изписването от болницата.
Таткото, въпреки че през цялото време бил до леглото на жена
си, учудващо откъде бил успял
да намери време и да украси сам
цялата къща. Теодора споделя, че
откакто е с Иво, не е изпитвала
нито веднъж момент на несигурност. И оставила категорично в
миналото няколкото моменти в

живота си, когато се е чувствала нещастна заради други мъже.
Но най-много се е разочаровала
от приятели и не им е простила
предателството. Уж мислиш,
че човек ти е най-близък, а в
един момент разбираш, че не го
познаваш дотолкова и не трябва
да отделяш цялата енергия и
любов за него. Така днес хората, с
които певицата поддържа връзка, са много малко хората. По
болезнен начин се е убедила, че в
живота всичко е преходно. Всичко, освен семейството. Затова
за най-близък човек счита мъжа
си, на когото може да разчита за
всичко.

Звезди
РАДИНА КЪРДЖИЛОВА
и ДЕЯН ДОНКОВ вече са

в нов етап на връзката
си – могат да си прощават,
но дали ще спрат да се
нараняват

Е

дна от най-любопитните
светски двойки от няколко месеца предпочете да не
дава повече „хляб“ на клюкарите и интригантите, за
да спаси любовта, но и достойнството си.
Радина и Деян вече са като преродени, твърдят техни приятели. Макар
и връзката им да представлява все
още бойно поле на страсти и характери, сценарият е редактиран. Двамата
актьори се обичат силно, избират да
общуват само с хора, които познават
добре, както и те тях. Ходят на места, на които не привличат любопитни
погледи и прекарват голяма част от
времето сами със себе си. Там било
и разковничето на новия етап в отношенията им. Така започнали да опознават по-добре себе си без връзката
им да бъде опосредствана от присъствието на други или да се правят на

ЕСТЕСТВЕНОТО Е
ПО-КРАСИВО
Радина носи романтичен дух
и хипи душа, които не обича
да „облича“ в задължаващ
дрескод, нито маскира с тежък
грим. И това я прави още
по-неустоима. „Винаги съм се
осланяла на естествената
красота. Мисля, че напоследък
младите момичета все повече
искат да пораснат. А по този
начин изпускат най-хубавите
години, които минават между
пръстите им. В това неистово
бързане се губим. Ще се изгубим
и сме се губили. Иска ми се да
се ценят такива, каквито са.
По този начин женствеността
им сама ще разцъфти“, казва
Радина, която се наслаждава
на възможността да чете
интересни книги, да оценява
домашния уют, да обича
сцената и на двете места да
намира спасение за себе си.

Story
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Извинявай,
прости ми!
забавни и опиянени заради шоуто на
приятелите им.

Радина все по-рядко имала нужда
да се държи като кралицата на драмата, а Деян все повече можел да
контролира гнева си. Колко дълго
обаче ще трае тази идилия? Близките
им казват, че никой не прогнозира,
но пък поне са щастливи и най-ва-

жното - спокойни. Неотдавна в интервю актрисата заяви: „Любовта ни
се промени, защото израсна и се превърна в нещо много красиво и чисто.
Преодоляхме омразата и завистта на
жълтата преса. Затворихме се в нашия си свят и не допуснахме никого
вътре. Когато сме двамата, нямаме
нужда от никого другиго. Наслаждаваме се на любовта си във всяка ми-

Звезди

Кученцата
на двойката
всяха смут
в Австралия

ДЖОНИ ДЕП

бил готов да
плати произволна
сума, за да не
попадне Амбър зад
решетките

П

СЪПРУГАТА Е
ТРАФИКАНТ

ОТМЪЩЕНИЕТО
Ванеса Паради, чието сърце Джони разби преди
две години, когато я напусна заради Амбър, не само
преживя удара, но и продължи напред. „Всичко,
което може да направи Джони, мога да направя
и аз, но много по-добре“, заяви Ванеса дни преди
сватбата му. И докато Деп отвеждаше Хърд към
олтара, тя се появи щастлива с новата си любов –
френският изпълнител Бенджамин Биоле. Освен че
е поне десетилетие по-млад от Деп, той явно не
се срамува да покаже горещите си страсти посред
обществен паркинг.
Story
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когато пристигнала с частен самолет в Австралия,
на гости на любимия си
Джони, който снима там
поредната част от „Карибски пирати“. За да го изненада, взела със себе си
и двата йоркширски териера на актьора – Пистъл и
Бу. Броени часове по-късно обаче блюстителите на
реда вдигнали тревога, а
малко по-късно съдебните
власти повдигнали официални обвинения на Хърд

за незаконно вкарване на
животни в страната, както
и за представяне на фалшиви документи, благодарение
на които животните не са
прекарали задължителната
10-дневна карантина, която
се полага, и то само, ако
има предварително специално разрешение животинките да влязат в страната.
В началото нито тя,
нито Деп се притеснили –
все пак звезди от техния
ранг, че и младоженци?

Сн. Guliver/Getty, архив

о малко от половин година,
след като стана официално
госпожа Деп,
Амбър е напът да се прослави като
първата звездна съпруга,
прекарала меден месец в
австралийски затвор. Законодателството на тази страна е известно по цял свят
с маниакалната си строгост
към внасяне на бацили,
бактерии и каквито и да
било живи твари, били те
и микроорганизми, скрити
в засъхнала кал по обувките. Е, за разлика от света,
вероятно Амбър Хърд или
е останала неосведомена
по въпроса, или е решила
да се надлъгва с властите,

Звезди
МИХАЕЛА
МАРИНОВА от

X Factor и Иван Кубаков
от 4U се разделят
въпреки любовта си
един към друг, музиката
сега е партньорът на
изпълнителката

С

ещате ли за лъчезарното момиче от музикалния
формат, което плени публиката не само с трогателната си история за любов с
друг участник в риалитито,
но и с невероятния си глас? Сега феновете й имат повод за радост, защото на 17.07 излезе клипът на първото
й самостоятелно изпълнение „Стъпка
напред“ (дебютното беше „Любов за
пръв път“).

Музиката е дело на интернационалния екип хитмейкъри
Ollipop&Holly Martin, които са автори на хитове в класациите на над 10
държави, а текстът е писан от колегата й от „Вирджиния рекърдс“ Pavell с
участие на половинката му Михаела
Филева. Тоест - „голямата“ Михаела
има пръст в първия солов проект на
„малката“ Михаела. А тя се справя
чудесно въпреки първоначалните си
притеснения, че клипът ще е „нещо
вдървено“. Нищо подобно, не само че
хореографията е повече от разчупена,
но и тя говори наравно с думите в
песента. „Искам момчето до мен да
ме разбира и подкрепя, да ме стимулира. Разбира се, и аз него ще подкрепям. Но търся човек, който ще ме
уважава и цени. Затова трябва да направи стъпка напред, за да е до мен“
- разказва Михаела идеята на песента
и това, че същото се случва при нея
и в реалния живот.
Да търси обаче своето момче е
много преувеличено, защото точно
сега тя се е отдала изцяло на музиката. „Тя е моята половинка сега“
- признава изпълнителката, която не
крие, че съвсем наскоро са се разделили с приятеля й Иван Кубаков,
познат също от X Factor. Въпреки че
двамата все още се обичат, пътищата им се разделят – той заминава да
учи във Виена, а Михаела върви по
стъпките на музикалната си кариера.
„Решението да се разделим взехме
Story

22

Аз съм
мъжко
момиче

Звезди
ДИМИТЪР
ТОДОРАНОВ е

постигнал достатъчно
в бизнеса си, сега иска да
има семейство и деца и да
направи щастлива една
специална жена

Б

изнесменът е убеден, че
ако правиш нещата, както вярваш, че трябва да се
случват, успехът няма да
закъснее. И няма да се измерва само с пари, а и в
удовлетвореността от смисъла на една
кауза. Затова и превръща клуба си в
Лозенец не просто в място, на което
да се забавляваш на брега на морето,
а в дом на изкуството, което то може
да се срещне с всеки. Защо не се отказва, въпреки че мнозина биха го
убедили, какво печели и какво губи,
как се привличат българи на българското Черноморие и коя е жената,
която иска да направи щастлива, Димитър Тодоранов разкрива в интервю
за Story.

Продължавате активно да подкрепяте
българската музика. Кое е онова,
което Ви провокира да правите
изкуството достъпно? След концерта
на Лили Иванова, давате възможност
почитателите да видят на живо
на 31 юли други свои любимци като
„Фондацията“.

ДИМИТЪР ТОДОРАНОВ: Винаги има
смисъл. Това, което за мен и за екипа
на Hacienda Beach е важно, е да популяризираме добрата българска музика
и да създадем подходящо място за
изява на български музиканти и творци. Това е наша философия, залегнала още в създаването на този проект.
Още в самото начало, когато започвахме заедно със Стефан Божков и
за съжаление вече покойния Кольо
Карамфилов, си мислихме за това
клубът да се превърне в пространство,
което да бъде сцена за български творци. Имам предвид, освен музиканти,
и художници, и актьори. За нас, а и
за хората, които посещават Hacienda
Beach, е важно да има едно различно място, където си дават среща духът на изкуството и на забавлението.
Увереност, че сме постигнали тази
синергия, ми дават все повечето поStory
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Успехът
не стига
сетители, които идват, освен за да се
порадват на морския бряг и специално заради събитията в клуба. За мен
е важно изкуството да бъде поставено
на места, които така или иначе са
посещавани от хора, които, идвайки
да се забавляват, ще видят картини
на Кольо, Стефан Божков, Камен
Старчев, 10-те най-скъпо продадени
платна в историята, пластики на Васко Бърдаров. А концертът на „Фондацията“ ще бъде уникално изживяване
- най-големите хитове на Щурците,
ФСБ, Б.Т.Р., Дони и Момчил на фона
на уникалния залив.

Струват ли си усилията?

ДИМИТЪР ТОДОРАНОВ: Не мога да
кажа усилия. За мен е удоволствие
да правя каквото мога за развитието
и популяризирането на българското
изкуство, макар че, както всички знаем, у нас е трудно за хората, които

се занимават с изкуство. Но аз съм
истински щастлив, когато виждам
публиката, която пълни концертните
и театралните зали, галериите. Това
са хората, които идват и в Hacienda
Beach на събитията, които организираме. Сред тях аз виждам все повече
млади лица и това е важно не само
за мен, а за всички нас. Подготвяме
и DJ фест, в който отново е залегнала идеята да подкрепим българската музиката, но този път форматът
е клубна музика. На фестивала ще
бъдат поканени едни от най-добрите
български DJ и продуценти. За мен те
по нищо не отстъпват на колегите си
извън България.

Реализирахте уникален проект с
излагането на първата скулптура на
слон, дело на художника Стефан Божков.
Вътре има и послание към поколенията.
Какво би било Вашето послание?

Големите имена

Възход и
падение на
Черния рицар
Story
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Песни за кошмари, таящи
се в тъмните дълбини
на човешката душа, секс,
смърт и насилие. И всичко
това, пропито с образи от
Библията. „Аз съм спец по
разрушителните сили“ признава НИК КЕЙВ,
който наскоро загуби
трагично сина си

К
„Общество, което ражда
безличен и нищожен индивид,
е принудено да извърши
убийство, макар и единствено
затова, за да обозначи така
собственото си съществуване“

НИК КЕЙВ

огато Ник Кейв създава
своя образ в самото начало на съществуването на
групата The Birthday Party,
той прилича на болната,
туберколозна жена, с абсурдно раждане, описана
в „Престъпление и наказание“ на
Достоевски - седяща в ъгъла, кашляща в носна кърпичка и показваща
кървавите петна по нея на събралата
се компания. Той бил отвратителен
ексхибиционист, който изисквал постоянно внимание. Впоследствие този
образ се трансформира в бавно и мъчително движещ се охлюв, който превръща собствената си слуз в изкуство.
Пълзейки между иронията и трагедията охлювът от The Birthday Party
се набучва на острието на ножа, но
вместо безформена маса, както се очаква, той произвежда най-добрите образци на своето творчество в The Bad
Seed и Mutiny - два мини албума с по
четири композиции, които се отделят
на фона на цялата видима посредственост, излязла през 1983 година.
Двете издания са завет на романтичната смелост и болното владение,
пълни с натрапчиво чувство за вина
и описание на убийства – ужасяващи
и в същото време тайнствено привлекателни.

Именно тогава става ясно, че
творчеството на Ник Кейв се различава рязко от всички общоприети в
рок музиката канони и се отделя в
нова, преливаща във всички цветове на дъгата разновидност, в която
тънкото и праволинейното постоянно
се сменя с патосното и преувеличеното. В същото време музиката на
групата се хвърля в дивото, припадъчно състояние. Отстрани изглежда,
че ги движи пълно безумие, дори в
най-сдържаните моменти. Във време29
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ВИЗИЯТА НИ МИНАВА
НА МУЗИКАЛНА
ВЪЛНА

&

ТОП

10

Всичко
необходимо за
плажната чанта

МАТОВ
ЗАВЪРШЕК

БИЖУТАТА
големи и
бляскави

СЕКС ЗА
ЕДНА НОЩ

Лъжата на
гадателите

Зона здраве

Силните емоции
предизвикват рак
ВЪЗПАЛЕНИ СЪДОВЕ ни докарват инсулт

и инфаркт

Д

-р Юлия Юсипова препоръчва да си напомняме
непостоянството - всяка
жизнена ситуация, колкото и тежка да е тя за нас,
не може да продължава
вечно, всички процеси са временни,
както и тези в нашето тяло.
Тя е лекар по класическа медицина, д.м.н., специалист по Тибетска
медицина и аюрведа, тибетска пулсова диагностика, уринодиагностика,
фитотерапия, ректор на Международен
институт за традиционна медицина,
ръководител на Център по тибетска
медицина „Менла“ в Москва.
Пристига в България на 17 август
и ще консултира пациенти в център
GreenHealth, в София. За повече информация и записване: тел: 02/442 5618,
GSM: 0887197212
Story
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Вие сте дипломиран лекар, как един
медик прилага към традиционното
лечение и тибетската медицина? Какво
Ви провокира? Това ли е бъдещето
на медицината – в съчетанието на
нетрадиционни и класически методи на
лечение?

Д-Р ЮЛИЯ ЮСИПОВА: Приемам пациенти като лекар по тибетска медицина. Тоест, моят преглед се провежда
аналогично на всеки друг преглед от
лекар-тибетец. Но, има и някои особености. Разработила съм специални
карти за хранене, които подбирам за
всеки пациент индивидуално, съгласно
типа на неговата конституция. Картите са разработени съгласно текстовете
по традиционна тибетска медицина, но
разширени и допълнени със съвременни хранителни продукти. Като всеки
лекар-тибетец, аз правя диагностика

по урината и пулса, оглеждам езика,
очите, събирам анамнеза. Но също
гледам и резултати от лабораторните анализи, които носи пациентът. От
една страна дори ми е по-лесно да работя със западни пациенти, тъй като
имам и знанията по западна медицина.
Но разликата в прегледа се състои в
това, че когато отивате на преглед при
лекар-алопат, вие разказвате веднага
от какво се оплаквате, какво ви безпокои, а в моя случай - аз не искам от
пациента да разказва нищо, а предпочитам тихо и спокойно да анализирам
картината, и, вече след това задавам
насочващи въпроси или питам за определени безпокойства. За мен е важно да определя основния дисбаланс,
да изясня причината, а едва след това
да навляза в детайлите. Как започнах
да се занимавам с тибетска медицина?
По всяка вероятност целият ми живот
ме е подготвял за тази професия. Още
преди постъпването ми в института
се интересувах от хомеопатия, посещавах семинари на светила на хомеопатията още на 13-годишна възраст.
След постъпването ми в медицинския
институт аз се интересувах активно от
алтернативни оздравителни методики.
По-късно се заинтересувах от философията на будизма и тъй като тибетската медицина върви в непрекъсната
връзка с будизма, аз се заинтригувах и
от медицината на Тибет („сова ригпа“

Посоки

Накъде с
фенклуба на
купонджиите
Испанските ИБИСА и МАЙОРКА, хърватските ХВАР
и НОВАЛЯ, далечният БИЙЧКОМБЪР – състезанието
между старите и нови парти дестинации е все по-горещо
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А

ко търсите спокойствие
и усамотение, тишина
и идилично връщане
към простичкия живот, тези места не са за
вас. Забравете ги и, ако
сте решили да посветите ваканцията
на семейството и децата си. Но ако
сте от фенклуба на тези, които си
представят ваканцията като безкраен
празник, а дългото мързеливо търкаляне и многото сън сте оставили за
друг път, намерете на картата някой
от островите на купона.

Карнавално
парти на
Ибиса

За Европа испанският остров Ибиса е всепризнат доайен сред парти
дестинациите на звездите. Холивудски звезди, шейхове и позабогатели млади бизнесмени на купища се
изсипват тук. В Ибиса всяка вечер
можете да посетите парти на MTV
и да танцувате заедно с някой от
най-популярните диджеи в света,
които смятат за особена чест поканата да развличат гостите на прочутия
курорт. За център на нощния живот
вече 40 години се смята Pacha. Около 2.00 часа след полунощ клубът
заприличва на развълнувано море,
само че вълните не са от вода, а от
порещи въздуха танцуващи ръце.
Маскарадни балове и водно парти
с пяна, са сред обичайните развлечения тук. На острова се намират
и най-известните нощни заведения,
посветени изцяло на електронната
музика, хауса и транса. За да засечете идоли като Боно обаче, трябва да
се сдобиете с покана за любимия им
Manumission рок клуб. Повечето от
знаменитостите, които избират Ибиса, наемат добре охранявани луксозни вили или отсядат в няколко известни хотела в северозападната част
на острова.
Близо 80-те плажа на Ибиса също
живеят своя нощен живот, като челно място за летен купон държи Кала
Хундал и неговият тропически клуб.
Ако се разходите там, вероятността да срещнете дори Парис Хилтън
е голяма – тя е сред VIP персоните,
които не пропускат да се разпишат
на Ибиса. Само че там, където те се
движат, и цените на стоките и услугите са звездни. Особено в клубовете и ресторантите, където морските
деликатеси и коктейлите спокойно
минават средната българска заплата. Но има алтернатива - срещу 40
евро фериботът ще ви откара до Сан
57

Story

Party

НЕНЧО БАЛАБАНОВ
и ЙОАННА внимаваха да се държат
само като колеги

къде бяха звездите

Песен за Ани
Колеги и приятели
почетоха паметта на
Ана Мария Тонкова
стр. 64

В градината
В Intermezzo
Bobby&Garden
изпратиха летния залез
стр. 66

С много
приятели
Премиерата на „НАИСТИНА
ЛЮБОВ“ на Йоанна Драгнева
събра колеги и близки на певицата

Това е откъс от списанието

