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Звезди

Амбър Хърд никога не

е крила бисексуалността
си. Връзката є с жена още
повече амбицирала актьора
по пътя към сърцето є

В

Холивуд често я наричат
„младата Шарън Стоун“,
но за ролите й в киното се заговори едва след
като стана ясно, че е причина за прекратяването
на 14-годишната връзка на Джони
Деп и Ванеса Паради. Френската певица и актриса дори си позволи да
избухне с думите „крадла на мъже“.
Амбър обаче продължава да пази
мълчание за връзката си с неукротимия Деп, защото не иска двамата да
се превръщат в новите Бранджелина,
нито да бъде от онези знаменитости,
които са известни с това кого държат за ръка. Нещо, което помогна на
самата нея да заблести още по-ярко
под светлините на червения килим.

Сн.: БГНЕС, Photoshot/Vision Services, Guliver Photos

Преди Джони Деп красивата Хърд
е „момчето“ в семейството и заменя куклите, за да ходи на риболов
с баща си и да оправя колата му.
Непокорна и пленителна тя напус-

Ванеса изгуби
битката за
сърцето на
непокорния Деп
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Да уловиш
Джони Деп

Звезди

Кой ще
вземе
момичето
на татко?
Мика Стоичкова

бурно отрича всички
твърдения, че има мъж
до себе си, и не спира да
атакува киното

К

олко пъти трябва да ви
обяснявам, че с чичо ви
Криско сме само приятели?! Ха – ха – ха – ха…
Ама не се спряхте, бе
малоумници!“, написа
Мика във facebook след като за пореден път името й беше свързано с това
на известния рапър.
Дъщерята на Христо Стоичков неприкрито показа раздразнението си
по повод появилата се не за първи
път информация, че тя и певеца са
официално заедно, че дори оглеждали апартамент в столичния квартал
„Драгалевци“, където да свият любовното си гнездо.

По-голямата от двете дъщери на
Камата вече не учудва никого с неподправените си реакции, които досущ напомнят на тези на известния
й баща. А и самата тя не крие, че
прилича повече на него по темперамент – бойна и инатлива, за разлика
от по-малката й сестра Кристина, която пък е взела характера на майка им
Марияна. И припомня, как, очаквайки момче футболистът и съпругата му
напазарували всичко в синьо, че дори
и детската стая боядисали в момчешStory
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„Понякога искам
да се скрия, да бъда
Мика и да постигам
сама целите си“

Михаела Стоичкова

Звезди

Лейди Гага на

война с хакерите и
с Кейти Пери

Няма да ме Л
детронират

ейди Гага пусна новия
си сингъл Applause седмица преди насрочената
дата, за да я спаси от
хакери. Буреносната изпълнителка побесняла,
като разбрала, че песента й вече е в
интернет, а хакерите доволно потриват ръце. Стефани, както е истинското й име, не може да се примири с
кражбата, въпреки че за никого не
е тайна, че парчетата й са примам-
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Големите имена

„Може да съм мечтател,
но не съм единственият“

Роджър Уотърс

Да се изповядаш
на Стената
Story
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Каквото и да се опитват
да вменят на Роджър
Уотърс, каквото и
послание да открият
в контекста на наймащабния му проект, The
Wall е албумът, в който
той е имал най-голямо,
почти тиранично участие

T

he Wall е една от най-съвършените концептуални
творби изобщо в музиката. Джордж Роджър
Уотърс разбива стената на
отчаянието и мъката по
загиналия си във Втората световна война баща, цял живот.
Тухла по тухла опитва да намери истинския смисъл на жертвата му, на
собствените си кошмари, на музиката
си, на себе си.
Тази смърт дамгосва не само
Уотърс. В крайна сметка тя превръща
Pink Floyd в Уотърс. „Осъзнаването
стана внезапно. Не помня коя година, може би преди двайсетина. Тогава
с един от мнозината психиатри, през
които минах и който беше последовател на Юнг, обсъждахме сънищата. И
най-вече един мой сън, който се повтаряше често - как съм убил някого,
т.е. как някой убива някого и осъзнавам, че убиецът съм аз. Изведнъж
разбрах и съм убеден, че е истина,
че това са останки от усещането, че  
съм отговорен за смъртта на баща
ми. Защото най-ужасното чувство в
съня беше, че ще ме заловят и ще
ме обвинят в това убийство. Не знаех кого точно съм убил и въобще за
какво става дума, но най-интересното е, че откакто нарочно угасих тази
лампа в съзнанието си, никога повече
не съм сънувал този сън“, признава
Уотърс.  

Когато баща му – Ерик Уотърс, е
обявен за загинал, Роджър е едва на
5 месеца, но израстването му представлява мъчително изкачване на
всички стъпала към откровението.
След смъртта на бащата, майката на
Роджър – Мария, се премества с него
и брат му в Кеймбридж. В училището там, а след това и в гимназията за момчета, Уотърс се запознава
с Роджър Барет (по-късно известен
като Сид) и Дейвид Гилмор, които
29
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Има ли добър
секс без любов

Научете се
да се
обичате

Секс

!
в
о
б
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Трябваш ми,

Много жени са на
мнение, че за добрия секс
задължително е необходима
любов. Но така ли е
всъщност?

Н

еобходима ли е любов
за добър секс? Не са
малко тези, на които
се е налагало да чуят
нещо от рода на: „Обичам мъжа си, но със
секса нещо не се получават нещата“
или „Най-готиния секс правих със
случаен партньор“. В днешно време
се роди нов идеал за любовник – технически грамотен, разкрепостен и
готов за експерименти. „Жените все
по-често си избират сексуални партньори, към които, както самите те са
убедени, не се налага да се привързват – отбелязва психоаналитикът Дидие Лорю. - Така ние се опитваме да
се скрием от любовта, да я държим
на разстояние.“ „Близостта ни прави
открити и уязвими – допълва негов
колега. - Ние губим контрола над ситуацията и започваме да зависим от
партньора. А това може да предизвика силна тревога.“ В опита си да се
предпазят от чувствата някои жени
предпочитат да гледат на мъжа като
на безличен инструмент на наслада.
Но да развиеш своята чувственост,
напълно отказвайки се от чувствата, е невъзможно, счита сексологът
Ирина Панюкова. „Пълноценният
оргазъм – това не е просто секс гимнастика, тя зависи от степента на
доверие между партньорите, тяхната
откритост и способност да откликват емоционално.“ Така че, сексът без
любов е възможен, но носи ли ни
той истинско удоволствие?

Story

46

Посоки
Легенди и живи
традиции се вплитат в
най-съвременни технологии,
за да се роди тайнствения
чар на вечната изненада
Пекин

Д

ревна китайска мъдрост
учи, че дългият път се
върви на малки крачки.
За необятна страна като
Китай, това е единствената възможност. Поговорката обаче важи с пълна сила дори
само за столицата Пекин - мегаполис
с над 12 милиона жители и територия
колкото една шеста от България.
Широките булеварди на града и
огромните площади оставят впечатление, че са съвременни градоустройствени решения. Изненадата е в това,
че се оказва, че планът на града е
от 1406 година и това не е печатна
грешка. Тогава, в далечното начало
на XV век, поредният император от
династията Минг преместил столицата именно тук. Днес малко от старите квартали са останали непокътнати,
а на мястото им постоянно никнат
мегаконструкции за подслон на постоянно нарастващото население и
бизнеса, с който то се занимава.

Като истински граждани на света
от XXI век, решаваме да започнем
от площад Тянанмън в центъра на
Пекин. Площадът е едно от местата с
най-лоша слава в света след 20-дневните студентски демонстрации през
май 1989 година, смазани от танкове. По официални данни жертвите са
между 200 и 300, но китайският Червен кръст и студентските организации
имат списъци на 10 пъти повече изчезнали и убити. На този фон звучи
изненадващо, че Тянанмън означава
буквално „Врата на небесното спокойствие“. Самата врата, на която е
кръстен площада, е в северната му
част, където е входът към Гу Гонг.
Името означава „Забраненият град“ и
то не е случайно. Това е най-големият дворцов комплекс в света с общо
9999 сгради, служил за резиденция на
последните 24 императори от династиите Минг и Кинг. Най-последният
е живял тук до 1924 година, 13 години след обявяването на Китай за република. Комплексът има форма на
Story
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Новият стадион,
наричан Гнездото, е
азиатска философия,
претворена от
новите технологии

Врата на
небесното
спокойствие
57
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Party
къде бяха
звездите

Майли Сайръс, която беше
сред наградените, дойде
отделно от годеника си Лиъм
Хемсуърт, а зад кулисите не
спираше да позира ту с Аштън
Кътчър, ту с Хари Стайлс от
One Directoin, с което отново
предизвикаха подозрения
доколко сериозна е връзката им

Изборът
на феновете
Десетки сърфове бяха раздадени на бляскава церемония
по повод годишните награди Teen Choice Awards
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