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Играта
продължава
ВЛАДИМИР КЛИЧКО разяри професионалната
общност, отмени сватбата си и нарече КУБРАТ ПУЛЕВ

твърде самоуверен. Кой печели от психовойната?
Story

8

И

грата на
нерви продължава - това
е единственият
професионален
коментар,
който се
прокрадна покрай поредното отлагане
на мача на Кубрат Пулев срещу Владимир Кличко. Отлагането се случи,
точно когато се очакваше, че играта
на котка и мишка между световния
шампион и българина, който посегна
без притеснение към титлата му, ще
приключи. Украинецът, който е известен по цял свят, както със спортната си кариера, така и с по-големия
си брат – боксьор политик, отдавна е
свикнал със своя номер 1. И логично,
няма никакво желание да поема и
най-малкия риск да изгуби ореола си
или дори да допусне някакъв българин да лепне петното на съмнението
върху неговата божественост. Роден
в социалистически Казахстан, Владимир е вторият син на съветски генерал-майор от военновъздушните сили,
стигнал до висините на партийната
йерархия, работил като военен аташе
в Германия и командвал силите, разчиствали пораженията от аварията в
атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 година, отнела живота
на стотици хиляди.

Самият генерал Кличко плаща цената на героизма си със скоротечен
рак. Това, което оставя на синовете си е гена на победител, който не
приема поражението като алтернатива. Тежко наследство, особено за
по-малкия Владимир. Той трябва да
се бори и със славата на големия си
брат Виталий Кличко, който бързо се
утвърждава като непобедим боксьор
на световния ринг и истински магьосник на женския фронт. Налага се да
изчака баткото да се оттегли и да му
отвори път, за да изгрее звездата му.
С този комплекс на втория, за вече
победилия олимпийски и световен
шампион, играта е на живот и смърт.
Дали нервите на балканджията ще
издържат, питат се поддръжниците
на Кобрата и припомнят, че стратегията на отлагането до изчерпване
на възможните причини за това, не
се прилага за първи път. След което
идва още по-силният психологически
натиск в дните около голям двубой.
9
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Звезди
Новото гадже на НИКОЛ
СТАНКУЛОВА, синът на
Цеко Минев – Теодор, е сред
най-желаните ергени

Н

икол никога не е била
сред изявените златотърсачки, които висят с кухи
погледи по клубовете с
една едничка цел – да се
закачат за представител
от мъжки пол с възможно по-дебел
портфейл. Но и не може да се каже,
че дългокраката синоптичка си пада
по простосмъртни момчета, които
могат да й предложат само едната гола любов. Станкулова, която
може да се похвали, че е завършила
едновременно Английската и Математическата гимназия и Финанси в
Икономическия университет, се оказа
не само образовано, но и умно момиче – тя си знае цената и внимателно
подбира най-добрите партии за себе
си. А едновременно успява да опази
и репутацията си вече доста време.
Не са много тези, които могат да се
похвалят, че са били допуснати до
леглото й, но пък са момчета от сой.
Предишната сериозна връзка на Никол беше със сина на собственика на
известна птицеферма - Ангел, след
което известно време остана сингъл.
Но чакането си заслужаваше. Новото
й гадже е отново милионерски син,
освен това, с перспективно образование. Теодор, който е син на основния
съакционер на Първа инвестиционна банка - Цеко Минев, и внук на
бившия зам. министър на финансите
Тодор Минев, завърши престижния
търговски университет „Луиджи Бокони“ в Милано, а преди това - Италианския лицей в Горна Баня. И,
освен всичко това, изглежда добре.
Тази съвкупност от качества нарежда
24-годишния младеж сред най-желаните бг ергени и в популярните нощни клубове, на които е чест посетител, златотърсачките му се лепят като
мухи на мед.

Каква по-добра партия от него

за високите изисквания на Никол?
Казват, че запознанството им било
осъществено от колежката й от Нова
телевизия - водещата на спортните новини в Нова - Йоана Гочева, с
която Никол е много близка. Новата
светска двойка е факт от няколко меStory
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ЕДИН
ЗА ДРУГ
сеца, но доскоро Станкулова упорито
криеше кой е щастливецът, завладял
сърцето й. Тя само потвърди, че има
нова връзка и със смях отрече слуха, че става въпрос за богат сириец.
Явно при влюбените всичко е наред,
защото Никол вече започна да се появява легално с Теди, както го наричат приятелите му, в елитни столични
заведения, както и във вървежни местенца по морето. През юли очевидци
разказват, че двамата отседнали в Ло-

зенец в хотела на бащата на певицата
Белослава и присъствали на откриването на ново заведение. Придвижвали се със служебно Ауди Q7, брандирано с логата на Българската ски федерация, на която бащата на гаджето
й е шеф. На рождения ден на Никол
миналия месец Теди беше в центъра
на вниманието до любимата си и не
остана никакво съмнение, че той е
новата й любов. Вечерта беше посветена на приятели, а на обяд очевидци

Звезди

На ЕМАНУЕЛА
ще є се наложи да
плати с мълчание
щастието си да
бъде Динева

С

амо допреди няколко години тя
бе кралицата на
кризисния пи
ар – на никого
нищо да не се
случва, на Емануела все
ще има какво. Можеше да
измисли такива истории,
че едновременно да се просълзиш и разсмееш. Мнозина не й вярваха, други
просто подозираха намесата на богатото й въображение. До преди месец, когато стана ясно, че е бременна и то от наследника на
Динко Динев. Тъкмо, когато всички мислеха, че пак
има нещо, което не е съвсем така, дойде потвърждението и то лично от Динко
Динев, който коментира
просто и ясно: “Синът ми
Димитър е на 26 години.
На 26 човек сам избира
посоката, в която да върви.
Димитър прави своя избор
и тръгва по свой път. Аз
си следвам моя. Съответно – всеки носи
отговорност за
своя живот“.

Димитър е син
на Динко от
единствения
му брак с Нели.
Учил е в частен
колеж в София,
а след осми клас
- бизнес в британския университет
„Кеймбридж“. Още като
студент започва да помага на баща си в бизнеса.
Малко след оповестената
новина избухна вълна едновременно от учудване,
златотърсаческа завист,
че именно тя е успяла да
Story
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Ще трябва
да се предаде

Синът на
Динко Динев
- Димитър, е
щастлив, че ще
става баща

Звезди
Модната колекция
на Деси стартира
на шега - с четири
плажни рокли

Тя вярва в
порното
ДЕСИ ЦОНЕВА има не едно и две прегрешения към

себе си, но е щастлива, че ги е оставила в миналото

Д

ъщерята на Димитър
Цонев и внучка на
Коста Цонев и Анахид
Тачева, позната на публиката и от „Жените
говорят“, е категорична,
че бащата на детето й – Янчо Таков
младши, и доскорошният й познат
Тодор Славков вече не съществуват
за нея. Сега се зарежда с пътувания,
правене на мода и се е отдала изцяло на детето си.
Story
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Две години и четири месеца брак
стигат на Деси Цонева, за да разбере, че е сбъркала в избора си на
съпруг в лицето на Таков. Много
повече време трябва обаче, за да
забравят хората разправиите между тях, бурната раздяла, опитите за
отмъщение и борбата за попечителство над детето. Сега синът й Янчо
се готви за втора група в детската
градина, не с особено желание, и е
отглеждан от Деси, майка й и баща

й. „Живеем в Бояна при майка и
татко, които са другите две водещи
фигури във възпитанието и финансовата издръжка на детето. На никой
друг не мога, а и не искам, да разчитам. Детето е страхотно и страшно интелигентно, мисли и разсъждава като възрастен в дадени ситуации“ - разказва за сина си Деси и не
крие, че с баща му вече не поддържат никакви отношения. „Не желая
да общувам с него или с когото и
да било от семейството му. Вече не
спорим за нищо, защото нямам взаимоотношения с тези хора. Детето
живее само с мен и не вижда баща
си. Ако го види, ще е максимум за
два-три часа месечно. А и той самият вече не изявява желание. Което
устройва всички ни“ - поставя точка
на отношенията с бившия си съпруг
водещата. Тя не крие, че връзката й
с него е една от най-големите грешки в живота й: „Грешка, от която се
роди прекрасният ми син, за което
не съжалявам. Иначе бащата отдавна не съществува за мен.“ Не му се
сърди за нищо, нито смята, че има
за какво да му прощава, защото
според думите й, той „просто си е
такъв, харесва този си начин на живот и не прави нищо, за да промени
себе си или стандарта си“.

Големите имена

Не съм
галеница на
съдбата
Story
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ЦЕЦА ВЕЛИЧКОВИЧ преживява много

обрати в живота си, но e категорична, че не може
лесно да бъде сломена

Н

аричат я Богинята, Кралицата, Детето-чудо на
сръбската музика, Майка на нацията, Цеца
Национале... Преди
7-8 години турбофолк
любимката на няколко поколения оглави класацията за
най-скъпоплатена певица в Югоизточна Европа. Според слуховете, още
тогава хонорарът й за частно парти
достига до 100 000 евро. Днес Цеца
Ражнатович, останала популярна повече с моминското си име – Величкович, има зад гърба си 26 години на
сцената, 15 студийни и два ремикс
албума, а хитовете й, като „Pile”,
„Maskarada“, „Beograd“, „Lepi grome
moj“, „Kukavica“, „Gore od ljubavi“,
„Tacno je“ ще останат вечно в сърцата на почитателите на музиката
на Балканите. Въпреки безспорния
й ранг на звезда обаче, животът на
Цеца по нищо не прилича на живота
на известните й колежки в Щатите
или Европа белязан с убийството на
съпруга й - паравоенния лидер Желко Ражнатович-Аркан. Убит 5 години
след като двамата сключват брак, той
остава за нея този, на когото всички
други мъже, които след това я ухажват, са „до коленете“. Макар парите
и тъмната слава на командира на
групата „Тигри“, вършили ужасяващи неща по фронтовете на бивша
Югославия, да я забъркват в шумни
съдебни процеси с присъди, които изплаща с години, певицата никога не
е спряла да твърди, че, освен баща на
децата й, мъжът й ще остане за нея
онази голяма любов, която се среща
веднъж в живота. Тя нарича брака
си със страховития шеф на Сръбската доброволческа гвардия „съвършена приказка“ и вярва, че съдбата й
е отредила да се срещнат отново в
следващото си прераждане, за да изживеят годините си заедно.
Истинското й име е Светлана Величкович. Певицата се ражда в село
Житораджа, Южна Сърбия и завършва не музикално училище, а селскостопански ветеринарен техникум със
специалност свиневъдство. Само че
още от 9-годишно момиченце вече
пее пред публика. Първият й албум
излиза през 1988 г., а когато през 93а, вече с псевдонима Цеца започва да

работи с Александър Радулович-Фута
и Марина Туцакович, записва албума
„Шта је то у твојим венама“, познат
също като „Kukavica“. Едноименната
песен от него се превръща в тотален
хит на Балканите и в нейна визитка
и до днес.

Любовта й върви ръка за ръка с
кариерата на фолкпевица. Вече
утвърдена звезда, тя изживява бурна,
17-дневна любовна връзка с убития
по-късно бос от подземния свят Деян
Мариянович-Шабан. „Когато разбрах
що за стока е, веднага го зарязах“ кълне се сръбкинята. Улучена отново
от стрелите на Амур, в навечерието
на краха на Югославия, г-ца Величкович хуква за Швейцария, за да е
близо до гаджето си – футболистът
Хайрудин Самарджич. През 1991 г.,
когато Словения и Хърватия скъсват
с Белград, на сръбския музикален пазар се появява албумът й „Бабарога“,
а 1994 г. става знакова година в живота й.
След концерта й в белградската
зала „Пионир“ гръмва новината за
връзката на Цеца с командира на
крайните националисти в Сърбия
Желко Ражнатович-Аркан. Звездата дълго крие връзката си с него, не
само защото е с 21 години по-възрастен от нея и има тъмна слава, но
и защото по това време е женен за
Наталия Мартинович, която е негова
пета поред съпруга. След като тайната излиза наяве, Аркан се развежда и
прави Цеца своя законна жена. Бракосъчетанието е наречено „сватбата
на века“ и привлича интереса на 22
сръбски и 14 чужди медии, сред които и BBC. Милиони хора по света
гледат на живо как младоженецът
пристига с луксозен джип в зимната
утрин на 19 февруари 1995 г. в селото на булката, облечен в черногорска
народна носия, а тя и сестра й го посрещат в сръбско национално облекло. Аркан стреля във въздуха с автомат, след което процесия от десетки
лъскави коли потегля към белградската черква „Св. Архангел Гавраил“
за венчавката. Там Аркан вече е пременен със сръбска военна униформа
от Първата световна война и сабя, а
Цеца блести в скъпа булчинска рокля
с воал. Гражданският брак е склю29
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ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КАК ДА НОСИМ
ПОЛАТА МОЛИВ

&

Блясък в
изобилие

ГРИМЪТ НА
ОЧИТЕ КАТО
АКСЕСОАР

Стилът на

MTV наградите
Защо се страхуваме
от успеха

ТРАВМИТЕ ОТ
ДЕТСТВОТО НИ
РАЗБОЛЯВАТ

Зона здраве
Психосоматичната медицина
подчертава единството на психика
и тяло, както и взаимодействието
между тях. Вижте кои са
НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ

заболявания, провокирани
от психични травми

Психосоматичните болести

В

организма всички системи
са съчетани, за да може
той да функционира. Всяко
живо същество е в постоянна връзка със средата, в
която живее, а това означава, че тези взаимовръзки изискват
постоянно адаптиране. Организмът
реагира на околната среда. Той трябва или да се адаптира, или да избяга,
или да се бори.
Взаимодействието между тяло и
психика намира израз в социалното
функциониране. Всеки човек е един
определен био-психо-социален свят и
реагира по различен начин в зависимост от съзнанието си и миналия си
опит на значимите събития в живота
си. Отнесено спрямо психосоматичната проблематика, това означава,
че не сами по себе си загубите, травмите или постиженията пораждат
психосоматичните нарушения, а субективното значение, което човек им
придава.
Психичният стрес е особено висок при лица, които са неспособни
да се справят с трудности. Може да
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се каже, че психосоматичното разстройство е резултат от въздействието и взаимодействието между стрес,
характер и телесна конструкция и се
явява начин за справяне чрез боледуване. От психологическа гледна точка
особено важен тук е „изискващият
свръх-Аз”. В него се съдържат всички онези правила, норми, предразсъдъци, ограничения, които „доброто”
възпитание ни вменява, без да държи сметка всъщност наистина ли са
нужни и полезни за здравето и щастието на човешкото същество. Такъв
„свръх-Аз” довежда до изчерпване, до
повишено напрежение, трудна адаптация и – психосоматизиране. Затова
на него трябва да се гледа като на
рисков фактор за възникване на психосоматични заболявания.
Психосоматиката лекува на първо
място симптома, което е естествено,
но основното е болният да се разглежда като цялостна личност. Симптомите всъщност са локализирани
прояви на едно общо заболяване – на
цялостното разбалансиране на личността.

Ето и някои от психологичните
причини за появата на психосоматични нарушения
КОЛИТ. В детството си човек се е
чувствал сплашван. Възпитанието и
отношението към него са го поставяли в позиция на зависимост. Развита
е склонност за конформизъм. При
тези хора се отчита конфликт между
негодувание и желание за угаждане
на другите. Налице е задържана, маскирана враждебност. Хората с колит
са чисти, подредени, точни, свръхинтелигентни, боязливи и потискат експресията на гняв.
ЯЗВА. В ранното детство, в отношенията между майка и дете може
да възникнат различни напрежения,
които да се преживяват като разочарования и да се окажат травматични
за детето. Това може да доведе до фиксиране към оралните стремежи, но
когато средата е благосклонна, детето
я приема и усеща като майка и оралните стремежи търпят успокоение.
При възрастните хора обаче оралните

Посоки
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Градът на
Мишелова

Символи,
преразказващи
историята за
отведените
деца, има навсякъде из града

Когато говорим за
немския ХАМЕЛН, е
невъзможно да подминем
историята му, която е
толкова потресаваща, че
се е превърнала в неделима
част от сърцето на града

Х

амелн (на немски:
Hameln, известен в България и като Хамелин)
е град на река Везер, в
провинция Долна Саксония. Старите немски
градове си приличат един с друг и
очароват от пръв поглед. Техните полудървени къщички навяват мисли
за рисунки от приказките на братя Грим. Не всички са се запазили
до наши дни – бомбардировките от
Втората световна война са унищожили много от тях. Но въпреки това
долносаксонският Хамелн напълно е
съхранил своето очарование – историческият му център не е пострадал на
практика, макар и съседният Хановер
да бил буквално изтрит от лицето на
земята.

Да се разказва за Хамелн е невъзможно без неговата история, която е толкова потресаваща, че се е
превърнала в сърцето на този град.
Всеки от нас в детството си е чувал
вледеняващата история за Мишелова,
който с помощта на флейта отвежда
всички деца от града. Тази легенда
съществува в различни варианти във
фолклора на много и далечни народи. Но само за немския град Хамелн
това не е легенда, а исторически
факт, за който е известна не само
точната година, но и месецът, и денят, когато се е случило.
Добре е да се започне с разположението на града. Той се намира на
река Везер и именно тук преди много
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къде бяха звездите

Актуалната Мис
Великобритания
Вселена - ГРЕЙС ЛЕВИ,
бе специален гост на
седмото издание на
Националния конкурс
Мис Лято, който се
проведе в к-с Райска
градина на Свети Влас

Наградите
EMMY
Големите звезди
на малкия екран
празнуваха
стр. 64

Полицаите
могат да са
смешни
Нина Добрев
предизвика истерия
на премиерата на нов
филм стр. 66

Мис
Лято
Бизнесдами и

ЛОНДОНСКА
АРИСТОКРАЦИЯ

на Мис Лято 2014
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