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Stars
историите
на звездите

За честта
на ракетата
ГРИГОР ДИМИТРОВ е ужасѓн и опозорен от

Николета, сваля се с новата надежда на тениса
Южени Бушар, Маша иска по-успешен
9
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дна привидно
красива любовна история
завърши като
латино драма с мотиви
от боливудска
история, и то,
защото в нея,
за единия PR,
взе че се намеси пак Николета Лозанова. Тя била причината Маша и
Гришо да се разделят. И то се получи
евтино, както винаги. Но пък накара
мениджъра на Григор Димитров да
заплаши със съд съпругата на Валери Божинов. В крайна сметка Гришо се бори за спортни постижения
и трябва да отиграва „тази топка“, а
не да заприлича на Божинов – от
голяма надежда до пълен провал.
Похвално е, че до най-успешния ни
тенисист все още има хора, които
да го държат на повърхността и да
не го превръщат в главен герой на
жълт роман. Самият Григор направи
преди броени дни сърцераздирателно изявление, с което показа колко
му е тежко. „Тази година имам трудности да се справям със ситуациите,
защото не играя толкова добре като
през миналия сезон. Не се чувствам
силен психически, а точно това не е
най-подходящото състояние, когато
трябва да промениш нещо.

Тези думи на Григор Димитров
след раздялата с треньора Роджър
Рашийд са използвани в коментар за
положението с най-добрия български
тенисист. Спортист №1 на България
тренира с Томаш Бердих за турнирите
на твърди кортове. Всички му пожелават успех и дори се надяват негов
треньор да стане Иван Лендъл. „Ако
Григор иска психиката му да стане
стоманена, Лендъл е най-подходящият човек, който може да му помогне“, обобщават в коментари специалисти. Сега Григор има време да се
съсредоточи върху кариерата си и да
се опита да догони парите и успеха
на кака Маша - все го е научила на
нещо. Макар някои да твърдят, че му
трябва още повече дисциплина, а не
просто призови места в класациите за
секссимволи.
Гришо не страда заради раздялата
си с тази толкова красива и просперираща жена, но призна след края:
„Знам, че всички я мислят за недостъпна и затворена, но бях убеден, че
има нещо отвъд това, което се вижда.
Story
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ЗАЩО МАША НЯМАШЕ
КАК ДА Е НАША
Мария Шарапова е заработила
близо 36 млн. долара само от наградни фондове. Два пъти по-малко от Серена Уилямс, но почти
двойно от последната, направила Голям шлем, Щефи Граф. Почти
три години Гришо разбиваше
мъжките сърца, знаещи, че Маша
е заета.
Първата любов в живота на Шарапова е Адам Лавин от Maroon
5. Двамата се срещат за кратко
през 2005 година, като връзката
им завършва със заядливи думи.
В интервю американецът казва,
че руската красавица не струва
в леглото. Шарапова очевидно си
пада по хора със сходен живот.
Така, освен с Димитров, другата
й тенис любов е американският
тенисист Анди Родик. Двамата
прекарват заедно повече от година. Следващият кавалер отново е от шоубизнеса - филмовият
продуцент Чарлс Дънкън Еберсол.
Рускинята преживява трудно раздялата и цяла година след това
няма официално гадже. Концерт
на U2 в Лос Анджелис възбужда
нова спортна авантюра в сърцето на Шарапова. Този път избраникът е словенският баскетболист Саша Вуячич. Тогава нещата
стават наистина сериозни. През
2010 година двамата се сгодяват, а любовта им не изстива
до май 2012 година. Чак тогава

идва времето на Гришо. В началото на връзката им Димитров
не вървеше добре на корта, а в
родното Хасково зовяха: „Остави Маша, вземи наша!“ Когато
звездите афишираха любовта си,
българинът направи най-силната
си година - 2014-а, но сега изпадна
в дупка. И край с авантюрата.
Зложелатели твърдят, че Шарапова прозряла как потенциалът
на Гришо е стигнал максимума си,
а тя няма намерение да дундурка
неудачник.
Обича да побеждава, както на
корта, така и в живота, не може
да си позволи да бъде с мъж, който не я превъзхожда. Иначе няма
с кого да се съизмерва като успех
и пари.
Шарапова има имения във Флорида и Манхатън. От 2005 до 2011
година неизменно е сред 100-те
най-големи знаменитости на списание Forbеs. През 2006-а същото
издание определи Шарапова като
най-добре платената спортистка - над 18 милиона долара приходи за 12 месеца. По случай Свети
Валентин същата година списание Sports Illustrated излезе с шест
спиращи дъха страници, пълни
със снимки на облечената само по
бански Маша. А през 2010-а американският концерн за спортни
артикули Nike направи цяла колекция с името „Мария Шарапова“.

Звезди

Ще намери ли
покой
Семейството на УИТНИ ХЮСТЪН половин година
не пускаше дъщеря є да си отиде, заради люти
битки за наследство

сн. Guliver/Getty, REX

У
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итни я викаше оттатък“,
каза Боби Браун за 22-годишната им дъщеря, която почина след мъчителна
шестмесечна кома. „Тя
беше ангел“, заключи бащата, преди да напусне хосписа, в
който детето му прекара последните
два месеца от физическото си съществуване, след като стана ясно, че
няма шанс да се върне сред живите.
Криси, както някога Уитни наричала
момиченцето си, трябваше да бъде
прибрана да изживее последните си
дни вкъщи, но семейството й така
и не стигна до съгласие къде, кога
и кой да го направи. И се намери в
хоспис. Емблематично за близките на
16

Уитни и Криси. Те никога не са можели да поделят славата и парите на
майката, още от времето, когато става ясно, че ангелският й глас може
да се осребрява в златни кюлчета.
Сега, когато и дъщеря й си отиде,
още дете, за всички е ясно, че именно алчността на най-близките, удавила душата на Уитни в дрога, е убила
по същия начин и малката.

Само седмица след като Криси
беше открита в безсъзнание във
ваната в дома си в Атланта, за лекарите вече беше ясно, че тя едва ли
ще се събуди отново и най-добре е да
я оставят да си отиде в мир. И това
стана може би единственият момент,

когато не само фамилията на Уитни, но и омразният й бивш съпруг
– Боби Браун, и осиновеният брат, а
по-късно любовник на Боби Кристина, се обединиха безпрекословно около идеята, че чудото ще стане и тя
ще отвори очи. Дали вярваха в това?
Съвсем не. Но огромното наследство
на Хюстън се оказа по-силно от всяка любов.

Когато майка й си отиде през 2012
година, се оказа, че тя е завещала
цялото си движимо и недвижимо
имущество, включително дрехи, бижута, коли и дори мебелите в дома
си, на своята дъщеря. Наследството
на Уитни беше оценено на 115 милиона долара. Но малката Криси не
остави завещание. Така на близки
и не толкова близки не им оставаше нищо друго, освен да я държат
насила на този свят, докато се бият
помежду си кой има най-голямо пра-

Звезди

Моника засега
се оказва
сама срещу
противниковия
отбор

П

рез пролетта на
2014-а дългогодишните приятелки Андреа и
Моника Валериева жестоко
се скараха. Дотам, че за
да натрие носа на доскорошната си дружка, Андреа
се сближи отново с найголeмия си враг – Николета, въпреки че от няколко
години двете изобщо не се
понасяха. Тук отново влиза
в сила максимата, че нищо
не сближава две жени така,
както омразата срещу трета. Така поне коментира
Моника събирането на бившата си приятелка с Лозанова. Оттогава до днес
интернет войната ту затихва, ту се разпалва с нова
сила. И междувременно в
нея се включват и други
известни красавици. Златка
Райкова си избра лагера на
Андреа, коментирайки, че
на Моника й трябва „сериозно приземяване“. Наскоро във виртуалното скубане
на екстеншъни се включи и
Светлана Василева, също в
подкрепа на фолк певицата.
Поводът за новите злобни съскания е напънът на
Моника да стартира чалга

Story
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Виртуално скубане
на екстеншъни
Войната между АНДРЕА и МОНИКА
ВАЛЕРИЕВА се възобнови с пълна сила,
лагерът на фолк певицата взема надмощие
кариера. Тя пусна клипче с
акапелно пеене в дует в хотелска стая и след положителните отзиви вече е факт
първият й официален дует
с Джордан.

Но не дарбата или липсата на такава у Валериева
стана обект на подигравки,
а нейна снимка от абитуриентския бал, на която тя е
неузнаваема, заради последвалите пластични операции, а тоалетът й не издава

добър вкус. Към Андреа и
Николета се присъединиха
двама фризьори и Светлана Василева и групата
с часове плю Моника,
като визията й на старата
снимка беше само отправната точка. Лагерът
на певицата излезе далеч
от добрия тон, обсъждайки как брюнетката си
ляга с всеки, който й плати
50-100 лева, независимо от
какъв пол, етнос и възраст
е, дори с чичковци на 60

Снимката на
Валериева от
абитуриентския
бал, на която е
неузнаваема

Звезди

Агнешко

ГАЛА, ЮЛИАНА ДОНЧЕВА
и МАРИЯ ИЛИЕВА избраха да

поддържат форма на духа и тялото по
най-приятния начин – с млади мъже

Т

я е със седем,
десет, петнайсет
години по-възрастна от мъжа
си... Тази конфигурация на двойки се среща все по-често
и у нас, макар пуританите
още да одумват открито
така наречените „кугърки“. Но дамите на средна
възраст, избрали да съжителстват или само да се
забавляват с доста по-млади от тях мъже, изглеждат
видимо доволни от живота
си – усмихнати, жизнени и
подмладени. „Въпросът не
е във възрастта на мъжете,
които жените избират, а в
по-голямата свобода, която
жените имат да правят избор. Освен това по-силните
жени след 90-те години на
миналия век все по-често
се приемат за секси и ин-
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тересни. И не на последно място - сега въобще не
е толкова разпространена
нормата жените да бъдат
издържани от мъжете“ коментира по този въпрос
известният американски
психотерапевт Мира Киршенбаум. Кои са трите
емблематични дами у нас,
които не робуват на предразсъдъци, избирайки да
задържат напредващите години по възможно най-приятния начин?

Наскоро Гала публикува в
профила си във facebook
снимка от почивката си
на Малдивите, където е с
любимия си Стефан - 11
години по-млад от нея.
Само злобарите не могат
да признаят, че тв водещата, приседнала на стълбите
на екзотичната къщичка до

плажа, показваща изящни
бедра, изглежда прекрасно.
Тя и сегашната й половинка
се събраха преди 8 години
след скандал, в който тогавашната жена на Стефан
публично обяви, че звездата
от „На кафе“ и мъжът й са
поддържали извънбрачна
връзка. Гала се разведе с
бащата на дъщеря си Мари
и прибра новото си гадже
вкъщи и макар всички да
очакваха тази връзка да не
просъществува дълго, двамата са все още са заедно.
„Дa, Cтeфaн e пo-мaлъкĸoт
мeн, нo тoвa нe мe пpитecнявa. Cpeщнaxмe ce cъвceм
cлyчaйнo, cлeд eдин грешно изпратен sms и дo днec
вяpвaм, чe тoвa e билo cъдбa. Иcтинaтa e, чe Cтeфaн
e пъpвият пo-млaд oт мeн
мъж в живoтa ми. Hикoгa
нe cъм xapecвaлa млaди
мъжe, a дa ce зaглeждaм
пo мoмчeтa e билo пълeн
aбcypд. Ho cъc Cтeфaн paзликaтa в гoдинитe нe личи,
тoй e cякaш мoятa пoлoвинкa“ - споделя щастлива
Гала. За да стои адекватно

до него, водещата започна да внимава повече за
външността си - направи си
лифтинг, фраксел – подмладяване с лазер, тръгна на
фитнес и дори на живо в
предаването си си инжектира ботокс.

Още по-драматично от
историята на Гала обществото прие пламналата
страст между Юлиана Дончева и Станислав Недков Стъки - ММА боецът, който
е с цели 16 години по-млад
от нея. Водеща, политик и
бизнес дама, Дончева изглеждаше примерна съпруга и
майка, но когато любовта
дойде – не пита. „Жената
до мен е много интелигентна и силна. Още след първата ни среща бях сигурен,
че точно тя е моят идеал за
партньор в живота“ - казва шампионът по свободна
борба за любимата си. Той
въздишал тайно по изисканата дама още преди двамата да се срещнат покрай
изборите през 2009-а, но тя
известно време не го допус-

Life

Знам
как
23-годишният певец

ВИЛИСЛАВ АНДРЕЕВ

успява да преодолее
липсата на майка си и
загубата на баща си, за
да сбъдне мечтата си –
голямата сцена

П

реди броени дни един от
многообещаващите ни
млади таланти се завърна с поредния си приз
от международен конкурс. Вилислав спечели
голямата награда „Гласът на Атлантико“ на фестивала за нова поп песен
Univer Song в Тенерифе. Освен това
направи впечатление и на известни
западни композитори. 23-годишният
изпълнител е ученик на известния
търновски вокален педагог Венелина
Пъневска, а в момента е студент в
Националната музикална академия в
София със специалност „Поп и джаз
пеене“.

Амбициозен е и е сигурен, че ще
постигне успех, ако не се отклонява
от пътя си и не губи вярата, че може
да се справи с всяко предизвикателство. „По-важното е, че за мен не е
проблем да работя здраво за успеха
си, защото в крайна сметка, колкото и да си талантлив, не можеш да
си стоиш вкъщи и да чакаш нещата
просто да се случат от само себе си.
Ще направя всичко възможно да не
разочаровам хората, които вярват в
мен и ме подкрепят“, казва Вилислав,
след поредната спечелена награда на
престижен фестивал в чужбина и решението отново да се върне у дома.
„Преди броени дни се завърнах от
Тенерифе с поредното голямо отличие, този път за дебютния ми сингъл
Story
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Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Бялата
циганка
на света
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ВАНЯ ЦВЕТКОВА избира да остане сама, вместо

да бъде колекционирана от мъже. Единственият,
за когото би направила всичко, е синът є
я може да бъде
тъжна и драматична, но също доволна и умиротворена. Страсти и чувства
постоянно се блъскат в
нея, но именно те я карат да не спира да провокира себе си. Своенравна и
свободолюбива,
независимо от това,
колко е писало върху
лицето й времето, актрисата изглежда доста
по-млада и още по-вдъхновяваща.

Преди 24 години, през 1991-а, звездата на родното кино, заснела 20
филма, между които „Бариерата“,
„Комбина“ и „Адио, Рио“, напуска
България на върха на кариерата си,
поставена пред свършен факт. Без да
й каже, съпругът й - помощник-режисьор в Народния театър, печели

зелена карта. През 1990 г. той заминава в щата Айдахо. Година по-късно
Ваня отива при него, след като той
успява да я убеди, че така ще е подобре за сина им Павел. Животът в
новата страна обаче бързо слага край
на брака им. Ваня заминава за Лас
Вегас с детето си, става крупие в едно
от лъскавите казина на столицата на
хазарта и се примирява, че никога повече няма да застане пред камера. Но
през 2004 г. невъзможното става възможно. Ваня се снима в българския
филм „Другият наш възможен живот“,
а през 2005 г. в тв сериала „Патриархат“, следват „Седем часа разлика”,
както и опита й като жури в „България търси талант“. По повод завръщането й на родна сцена, тя дръзко
заявява житейската си философия:
„Никога не очаквам абсолютно нищо.
Нещата идват и аз или ги вземам,
или не...“ Синът й вече е 32 годишен
зрял мъж, със собствен път, спокойСъс сина си Павел на
завършването му
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

АРОМАТИТЕ НА
ВЕРСАЙСКИЯ ДВОРЕЦ
Лилавото в
летния грим
и маникюр

&

ТОП

10
В ТОН С
КОЖАТА

Две в едно
Причините
за мъжката
изневяра

УМЕЕМ ЛИ ДА
МОТИВИРАМЕ

Beauty

С ДЪХ
НА

виолетки
Въпреки че лятото е сезонът
на ярките неонови цветове,
някъде между тях се прокрадват
изисканите лилави тонове.
Независимо дали ги използвате за
очите, за устните, или за маникюра
си, те стоят изключително
елегантно, особено за специални
събития в летните вечери.

Лак за нокти CHANEL

Молив за очи SEPHORA
Глос
ESTEE
LAUDER

Червило DIOR

Глос CATRICE

Сн. iStock/Guliver, архив на марките

Лак за
нокти
ESSENCE

Моно сенки
за очи DIOR
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Лак за нокти CATRICE

Червило
CHANEL

Q

Балсам за
устни SEPHORA

Невероятно

Един от
новите й
приятели

Моят приятел,
бездомникът
ДЕВЕТГОДИШНО МОМИЧЕНЦЕ прави

преносими подслони за бездомни

И

зглежда никога няма възраст за съпричастността,
показа едно 9-годишно
момиченце. Това, което
то прави, без да се сети
дори, че може да търси популярност, е истински шамар за
купчина политици, обществени фигури
и други авторитетни фактори не само
в САЩ, но и във всяка страна, наричаща себе си цивилизована. Докато
облечените във власт или жадуващите
за слава се претрепват да говорят как
трябва да се помага на бедните, какви
програми е необходимо да се сътворят,
финансират и менажират, за да бъде
облекчен животът на някой бездомник, малката Хейли Форт построила
първата къщичка за бездомен човек
преди да отпразнува десетия си рожден ден.

Хейли била едва на 5 годинки, когато срещнала бездомник в покрайнините на Вашингтон, където живеела
с майка си. И като всяко хлапе на
Story
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тази възраст, не се притеснила да разпитва защо е бездомен, какво му се
е случило и т.н., и т.н. Но не спряла
до там. Започнала да моли майка си
да му помогнат, като му направят
навес, под който да може да скрие
от дъжда и да стои на сухо. Защото
малкото момиченце било убедено по
своя си бебешки начин, че дъждът
е най-страшното нещо. Майката на
Хейли не само се съгласила, но и
помогнала на дъщеричката си – накарала приятели да нарисуват план,
намерила от съседи ненужни плоскости и така започнало всичко. Докато
малката благодетелка майсторяла, на
помощ й се притичвали близки, приятели и нерядко случайни минувачи.
Мнозина цъкали и хвалели детето, а
някои се засрамили, че не са се сетили за толкова елементарно нещо,
което може да направи всяко дете.
Четири години след първия си опит
Хейли накарала мама да я снима
пред първия подслон за бездомник,
който измайсторила сама. До него

Посоки
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На разходка съ
снежните паун
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ъс
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Компания ще
ви правят
невероятни
бели птици

Каним ви на пътешествие
до парчето земя, за
което самият Стендал е
възкликнал: „Ако имаш
сърце и риза, продай
ризата и отиди да видиш
ИЗОЛА БЕЛА!“

Д

нес, разбира се, цените
не са такива, каквито са
били при Стендал и, за
да попаднеш там, може
би ще ти се наложи да
си продадеш бъбрека.
Макар да се надяваме, че финансовото ти положение не е чак толкова
трагично. Езерото Лаго Маджоре,
второто по големина в Италия, се е
разпростряло на границата на Италия
и Швейцария. Бреговете на болшинството (осем от девет) острова на езерото се обливат от италианската част
на водоема. Пет от тях се наричат
Боромейски, защото от XVII век са
принадлежали на семейство Боромео.

Перлата на архипелага обаче е
Изола Бела, в превод „Красивият
остров“. В миналото той бил прозаично наричан Долният остров, но
почитателят на каламбурите и обожаващият жена си граф Карло Боромео
III го преименува в чест на съпругата
си Изабела.
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Party

ТОМ КРУЗ, РЕБЕКА
ФЪРГЮСЪН и САЙМЪН ПЕГ
бяха много щастливи от
срещата си с феновете

къде бяха звездите

Сняг през лятото
В центъра на Бургас
се вихри тридневно
кулинарно и винено шоу
стр. 64

Вдъхновение
Майстор готвач
представи своя песен
стр. 66

Престъпно
хитово
На бляскаво събитие във Виена
своя световен дебют отбеляза
дългоочакваното продължение
МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА:
ПРЕСТЪПНА НАЦИЯ
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