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Караме се
за глупости
и заради
сладостта на
сдобряването
Четири години след сватбата
си КОНСТАНТИН И НАДЯ
продължават да се обичат, да се карат
и след това да се сдобряват в леглото
9

Story

Cover

Т

Много бяха
скептиците, които
клатеха глави преди 4 години, когато
фолк певецът поведе красивата си
булка към олтара:
„Вълкът кожата
си мени, но нрава – не“. Остана и
ореолът на Коцето като непоправим
женкар, което беше и една от причините да се разпадне предишната му сериозна връзка с колежката му Райна.
Той наистина трудно се свързваше с
представата за сериозен, семеен мъж.
Само че прогнозите, че Надя няма
да издържи дълго на купонджийския
характер на мъжа си, не се сбъднаха.
Въпреки че слуховете ги разделят по
няколко пъти на година, а преписваните на Константин изневери е трудно да
се преброят, семейството им не само
оцеля, но двамата изглеждат щастливи
и улегнали, а дъщеричката им Мариана допълва идеалната картинка. Как
се поддържа здрава една връзка в непостоянния свят на шоубизнеса, разделяли ли са се някога заради зложелатели, ревнуват ли се, карат ли се и ще
имат ли скоро второ дете, известното
семейство сподели, преди да замине на
романтично пътешествие за годишнината от сватбата си.

Съвсем скоро правите 4 години, откакто
сте женени. Как ще отпразнувате
годишнината си?

КОНСТАНТИН: Заминаваме на любовно
пътешествие за 12-13 дни на Френската ривиера. Точно в деня на годишнината ни ще минем през Верона и там
ще празнуваме. Жена ми ми е измислила някакви изненади, тип „Ромео
и Жулиета“. Най-вероятно ще пея любовни песни под къщата на Жулиета,
Надя ще ме слуша отгоре от балкончето и най-накрая ще се вземем и ще се
обичаме, без да се самоубиваме. (Смее
се). Тя е подготвила всичко, в това отношение е супер.

Тя ли е по-романтичната от двама ви?

КОНСТАНТИН: Да кажем – по-свободната да го прави. Въпреки че доста
се понапъна тази година, изкара си
държавните изпити, можем да се похвалим с пълно 6, между другото. Ще
пътуваме с още една влюбена двойка
- с моята адвокатка и с нейния съпруг,
които ще празнуват не знам точно
колко, но поне 20 години от сватбата
си. И още са щастливи, и се обичат.
Аз се старая да се ограждам само с
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Марианка чака
своето братче
или сестриче
хора, които са щастливи, имат здрави
семейства, имат дечица. Вземам пример от тях.

Казват, че четвъртата година е
критична за една връзка. Вярвате ли в
такива неща?

КОНСТАНТИН: Застъпват се от тази
гледна точка, че при едната връзка
имаше затихване, а в другата имаше
запалване. Колкото повече едната затихваше, толкова повече другата се
разпалваше. Надето тогава беше едно
момиченце от Испанската гимназия,
което идваше с компания на мои
участия и ми направи впечатление.

От 4 години сте женени, но сте заедно
доста преди това. От колко всъщност?

Как успявате да поддържате огъня в
отношенията? Пречат ли битовизмите
и можете ли ги оставите понякога на
заден план?

КОНСТАНТИН: Аз вярвам в това, че в
каквото вярваш, това ще ти се случи.
Затова вярвам само в хубави неща и
такива ми се случват.

КОНСТАНТИН: Не броя годините,
жена ми е по бройките... Ако сметнем откога съм се разделил с Райна,
тогава ще разберем колко време съм
с Надя.

Всеобща тайна е, че отношенията
ти с двете се застъпват. Така ли е
наистина?

КОНСТАНТИН: Със страстен секс!
Здрав секс, хубаво семейство. Иначе
да, нормално и при нас има битовизми, ние сме живи хора. Случва се да
викаме, да се изпокараме... До бой
не стигаме (Смее се). Може би тя ме
сръчква от време на време, ама аз

Звезди

Ей, алкохолик! Още ли
пушиш като комин?
Румънците мразят

КОЗМИН МОЦИ и го

наричат алкохолик, а той
избира спокойния живот с
приятелката си в Разград

Н

а 29 години Козмин вече
е легенда. Съвсем скоро неговият лик ще бъде
върху фланелка, името
му се изписва на татуировки, преди броени
дни започна строителството на сектор
„Козмин Моци“ на стадиона в Разград. Името на румънския защитник
е най-споменаваното не само сред
футболните запалянковци. Той стана
български национален герой и е истински смутен от вниманието към
него, но и щастлив, че е помогнал за
победата на „Лудогорец“. За онези,
които все още не знаят какво стори
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Звезди

Спасяват ме
молитвите

ОРЛАНДО БЛУМ призна, че сам не разбира в

коя е влюбен в момента, очаква Божествен знак

Т

ой може да е властелин на
пръстените, но изглежда никой не може да му помогне
да разплете сложния любовен четириъгълник, в който
се намира. След като на
бял свят излязоха фотодоказателства за
гореща ваканция на Орландо Блум и
жената на някогашния му близък приятел – австралийския милионер Джеймс Пакър, той най-сетне проговори по
въпроса. „Наистина изглежда странно.
Сам не зная какво става“, призна актьорът. И това беше първият отговор,
макар и неясен, на всеобщото любо-
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питство дали причината за раздялата му с Миранда Кер не е смяна на
партньорите. Защото именно бившата
на Орландо сега прекарва лятото си
в компанията на господин Паркър.
В същото време жена му – моделът
Ерика Пакър, се чувства прекрасно,
отмаряйки с Орландо.
Блум обаче така и не признава
да е сменил Миранда с Ерика. Кер
също категорично отрича интимна
връзка с милиардера Пакър. Двамата
поотделно продължават да се придържат към историята за старото приятелство.

Ерика и Орландо се познавали още
от времето, когато и двамата били
свободни и живеели в Лондон. Флиртували от време на време, но до
нещо по-сериозно така и не стигнали.
После пътищата на любовта им се
разделили, но си останали приятели,
дори след като избрали свои спътници в живота. Така започнало приятелството между двете семейства, което
продължило с години. Били близки,
дори ходили заедно на почивка миналото лято. Тогава 30-годишната
Миранда и 36-годишната Ерика били
първи приятелки и по цял ден се

Звезди

АЗ СЪМ
ВЕЧНО
ВЛЮБЕНА
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Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите
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От рода на
хвърчащите хора
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ е сред малцината, обичани еднакво

от 5 и 95-годишните, който остави своята тихо
усмихната и вечна следа в живота
олко са
поетите в
световен
мащаб, за
които може да се твърди,
че са еднакво обичани от 5-годишни деца, от зрели хора и от
такива на преклонна възраст? Наистина много малко, но един от тях
е българин. Затова да се говори за
Валери
Петров в минало време е неуместно. Творчество като неговото
напълно покрива клишето „неподвластно на времето“, защото и за простичките рими, носещи в
себе си мъдрост и цял микрокосмос
от чувства, и за брилянтните преводи
на драмите на Шекспир рецептата е
една – да бъдеш поет до мозъка на
костите. А за това училища няма. За
поета, сценарист, драматург и преводач Валери Петров е говорено много.
Но кой е човекът, оставил след себе
толкова образци на истинската литература? Той напусна света на живите
на 94 години, изживени достойно скромно и честно, с убеждения, останали непокътнати от промените и
обществените нагласи. Въпреки купищата отличия и признания, които получи през живота си, включително и
номинацията за Нобелова награда за
литература, той успя да съхрани себе
си. Може би благодарение на малко
учудената, повече мъдра и по-малко
иронична усмивка, с която подхождаше към всички простички човешки
слабости.
От трите имена, с които се ражда през 1920 г. - Валери Нисим Меворах, творецът запазва първото, а

фамилията взема от майка си Мария Петрова. Еврейският произход
на баща му - проф. Нисим Меворах,
известен адвокат, завършил право в
Женева, е като трън в очите в България пред Втората Световна война.

Валери наследил от баща си - д-р
Нисим Меворах, пиетета към римите. Още като ученик издава първите си две произведения под псевдонима Асен Раковски. Но това предизвиква антисемитски скандал. Рецензия в регионален вестник тръби, че
„един евреин се е осмелил да присвои името на великия революционер
Георги Раковски“. Именно тогава се
„ражда“ Валери Петров, който обаче, след завършването си на Италианския лицей, решава да последва
съвета на хора от фамилията си и да
следва медицина в СУ. „През 1944
година завърших и започнах работа
в Хасковската военна болница, на
която главен лекар беше вуйчо ми.
Те двамата с леля ми много искаха
да ме видят добър лекар. Но работих
само няколко месеца и прецених, че
това не е работа за мен“ - споделя
поетът. Същата есен започва работа в радио „София“, а през пролетта
заминава на фронта като военен писател във в. „Фронтовак“. Казва, че
от войната го спасява хуморът. След
края й Валери Петров става един от
основателите на вестник „Стършел“,
зам.-главен редактор и по-късно
просто сътрудник, където се раждат и
едни от най-големите му приятелства,
като с Радой Ралин, когото познава още от фронта. С утвърденото си

вече име през 1945 г. поетът издава
стихосбирката „Стари неща малко
поновому“, след 4 години и цикъла
„Стихотворения“, но истинската слава
го спохожда едва през 1961 г. - с поемата „В меката есен“.
Радой Ралин разказва по своя си
цинично-артистичен начин една история с приятеля си от ранните години
на „Стършел“ и точно тази поема.
Дни след публикуването й Валери
пристигнал в редакцията, където седели Радой и Васил Чертовенски.
Чертовенски, също журналист в хумористичния вестник, бил известен
циник. Посрещнал колегата си с думите: „Ей, Валери, ти си бил ювелир
на стиха, бе! Както си евреин, ако си
и педераст, Нобеловата награда не ти
мърда!“

Нобеловата награда обаче подминава поета, въпреки номинацията,
както се случва с още няколко наши
талантливи творци в годините на социализма. Конюнктурата, съперничеството и тънките сметки попречват
да получи международния приз, който напълно заслужава.
Но това не само, че не го озлобява, а той категорично застава на
страната на истината, когато в Съюза
на българските писатели през 1970 г.
се гласува декларация, заклеймяваща
Солженицин и награждаването му
с Нобелова награда. Валери, заедно
с театроведа Гочо Гочев, сценариста
Христо Ганев, поета Благой Димитров и писателя Марко Ганчев единствени отказват да подпишат декларацията. Затова Петров е изключен и
от БКП, и от Съюза на писателите,
а книгите му са спрени от печат. Но
той не хленчи пред силните на деня,
а започва колосален труд - цялостен
превод на Шекспир.
И днес нашият сънародник остава
единственият в света, превел и пуб33
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ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ПОСЛЕДНИ
КОЗМЕТИЧНИ
НОВОСТИ ЗА КОЖАТА
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Косата след
лятното
слънце

В ЯРКИ
ЦВЕТОВЕ

Веселата страна

НА МОДАТА

ПРАВОТО ДА
БЪДЕШ СЕБЕ СИ

Един за друг ли сте

Психология

Правото
да бъдеш
себе си
40 основни права на всеки човек,

ФОРМУЛИРАНИ ОТ СЮ БИШОП
Сю Бишоп е психолог, декан на
университета College of Nursing
& Health в Северна Каролина, специализира се в методиките за
развитие на асертивност.

О

сновното правило, от
което произтичат всички останали лични права, може да бъде формулирано много просто: вие имате право на
окончателно решение относно това
какъв сте и какво правите. Вашето
решение не зависи от ролята, която
играете в живота, от това какво очакват от вас околните, как вие си представяте, че трябва да постъпите. Това
право е приложимо към всяка област
на живота - бизнес, обществена и
лична сфери.
Независимо че съществуват широко известни права на човека, за които се говори в много книги, включително и в онези, посветени на самоутвърждаването, темата може да бъде
развита в много различни варианти.
Представям ви списък от 40 основни
права. Някои от тях могат да ви се
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сторят сложни, но всяко има своята
сфера на приложение.
Помислете за изброените по-долу права, формулирани въз основа
на разработките на няколко автори.
Анализирайте поотделно всяка точка,
отбележете онези, с които изпитвате
трудности.

Основни права на всеки човек

1. Да бъде приеман като равен, независимо от пол, расова и национална
принадлежност, възраст и физическо
състояние.
2. Да бъде уважаван.
3. Да взема решение как да прекарва
времето си.
4. Да помоли за това, от което се
нуждае.
5. Да пита за мнение относно своята
производителност на труда, поведение, облик.
6. Да бъде изслушван и възприеман
сериозно.
7. Да има собствено мнение.
8. Да се придържа към определени
политически възгледи.
9. Да плаче.
10. Да прави грешки.

11. Да казва "не", без да изпитва чувство на вина.
12. Да отстоява своите интереси.
13. Да установява своите приоритети.
14. Да изразява своите чувства.
15. Да казва "да" на самия себе си,
без да се чувства егоист.
16. Да променя своето мнение.
17. Понякога да преживява неуспех.
18. Да казва "аз не разбирам".
19. Да прави заявления, не изискващи
доказателства.
20. Да получава информация.
21. Да има успех.
22. Да отстоява своята вяра.
23. Да се придържа към собствена
ценностна система.
24. Да има време за вземане на решения.
25. Да поема отговорност за собствените си решения.
26. Да има личен живот.
27. Да признава незнанието си.
28. Да се променя/развива.
29. Да избира дали да се включва или
не в проблемите на другите хора.
30. Да не носи отговорност за проблемите на другите хора.
31. Да се грижи за себе си.
32. Да има време и място за уединение.
33. Да бъде индивидуалност.
34. Да иска информация от професио-

Посоки

Пътешест
до...чакалня
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твие
ята

Антверпен води
класацията на
гарите-дворци

АНТВЕРПЕН,
МАДРИД, МЕЛБЪРН,
МУМБАЙ и
КАНАЗАВА са местата,

където отивате с влак,
само заради удоволствието
да слезете в приказен замък,
който всъщност е гарата

П

овече от 20 вида мрамор,
стъкло и злато, купол, на
който би завидяла всяка
катедрала, заобиколен от
други, по-малки куполи,
колонади, които подпират
таваните на невероятна височина. Когато прекрачите прага на тази сграда,
имате чувството, че влизате в истински дворец.

Всъщност точно такава била архитектурната идея за централната
гара в Антверпен. Когато през 1905
година величествената сграда била завършена, впечатлението било толкова
шокиращо, че много от жителите на
града дори се възмутили от разточителството. Днес мнозина пътуват до
диамантената столица на Белгия с
бавния за XXI век влак, само за да се
насладят на удоволствието да минат
през гарата. Други пък идват специално да прекарат тук няколко часа,
да пият кафе или чай, наслаждавайки
се на златните гербове, на лъвовете и
краската пищност на сградата, която
играе ролята на чакалня, но всъщност е огромно великолепие, което ви
кара да се почувствате величествено.
И да помечтаете за онези времена,
когато по мраморния под са отеквали
позлатените бастунчета на елегантни
джентълмени с изискани цилиндри,
59

Story

Party

къде бяха звездите

Да си спомним

„Песен за Ани“ в
памет на Ана-Мария
Тонкова ще се превърне
в традиция
стр. 66

АЛ ПАЧИНО
пристигна в
компанията
на красивите
си колежки
ЛУСИЛА и
КАМИЛА
СОЛЕ

Златните
лъвове
Ал Пачино получи специално
внимание на тазгодишното
издание на филмовия

ФЕСТИВАЛ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ

Това е откъс от списанието

