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За кожата на
една актриса
ЕЛЕН КОЛЕВА била заплашвана да бъде залята с киселина

и дори поръчвана да бъде убита от бизнесмена Александър
Найденов, научи Story. Възможни ли са подобни твърдения и
защо връзката им се превърна в трилър?
Story
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„С когото и да съм си
писала, това е мое право
и няма да го коментирам,
или да се оправдавам.
Физическа изневяра и
задкулисни афери, срещи,
не е имало никога!!! Нито с
Иво Аръков, нито с когото
и да било!“

ЕЛЕН КОЛЕВА

С

лед окончателната раздяла с
бизнесмена Александър Найденов,
актрисата Елен
Колева категорично реши да
запази мълчание.
„Аз съм интелигентна жена и няма
да коментирам“ - каза тя пред Story,
когато я потърсихме за коментар на
изписаното и изговореното за връзката й с бизнесмена. Но до редакцията
ни достигна сериозната и плашеща
като в трилър информация, че зад
мълчанието й се крие не желание
да запази собствената си репутация
и тази на доскорошната си половинка, а страх от вендета, породена от
заплахи за заливане с киселина, побой и дори съмнения, че в миналото
Елен е била поръчвана да бъде убита.
Заплахите, ако са реалност, са много
сериозни и определено оправдават
страха и провокираното от него поведение на актрисата.
Още повече, че при справка в прокуратурата, може би на бял свят ще
излезе фактът, че още през 2011 година при един от скандалите между
Елен и Александър, е подадена жалба
за тормоз срещу Найденов, която по
неясни причини малко след това е
оттеглена.

Дори всичко да се окаже плод на
нечие болно въображение, на всеки
е ясно, че дим без огън няма, и че
зад всяка дори безобидна лъжа стои
доза истина. И съвсем логично на
дневен ред изскачат въпросите: защо
Александър Найденов таи такава омраза и злоба към доскорошната си
любима Елен, след като тя нито веднъж не го е нападнала или обидила
публично? Напротив, всячески се стараеше да повдига мъжкото му его и
да демонстрира любовта си към него.
Дори появилото се преди години нейно интервю, в което се изговаряха
гадости по негов адрес, се твърди, че
не е на Елен, а че е поръчано не от
друг, а от самия Найденов, само и
само да покаже, че не е единственият, който сипе обиди срещу възлюбената си, а и тя процедира по подобен
начин. Каква сила и подкрепа трябва да има една 30-годишна жена, за
да се изправи срещу мъж с неговите
възможности, връзки, познати и намерения? Как оцелява толкова години срещу агресията, злобата, нападките и засега неуспешните опити да
9
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БАШАР РАХАЛ се

шегува с любовна връзка
с колежката си Яна
Маринова, но истински се
дразни, когато го закачат
на религиозна основа

Б

ашар Рахал приложи актьорския си талант и в
първия момент сериозно
обърка водещите на предаването „Преди обед“, когато прекъсна колежката
си Яна Маринова, докато отричаше,
че двамата имат връзка, с думите:
„Янче, дай да си признаем най-накрая!... Искаш ли да се поцелуваме
сега малко?“ Екзотичният артист е
един от известните обвързани мъже,
които най-много са забърквани в
тайни любовни авантюри, може би
защото съпругата му Калина и двете
му деца живеят от години в Щатите,
а той пребивава през повече от времето в България покрай работните
си ангажименти. Засега доказателства за изневери на Башар черно на
бяло няма, затова убедителната му
шега в тв студиото предизвика смут.
Даже веднага след предаването, разбрали-недоразбрали, интернет сайтове
гръмнаха: „Башар Рахал и Яна Маринова признаха връзката си!“ Актьорът не можеше да се начуди, че има
хора, които наистина са се вързали
на майтапа и са повярвали, че той
се развежда, и Яна също е прекрати-

Жена ми е
наясно с моите
„изневери“
Story
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С малката си
дъщеря Индия

Звезди

На благотворителната
разпродажба дрехите
на Бекъм се похарчили
мигновено

Т

ова разказа с усмивка Виктория
Бекъм и, логично, всички решиха, че се шегува – нещо доста
неприсъщо на винаги намръщената певица, преквалифицирала се в дизайнерка. Но всъщност истината
е, че пенсионираната футболна легенда дори само
да седи и да се усмихва в
маниашкия бутик, който
Виктория наскоро отвори в
Лондон, със сигурност ще
просперира. „На мен лично
много ми харесва да лично да работя с клиентите.
А защо не и Дейвид да им
отваря вратата? Бруклин
пък може да работи в почивните дни“, къде на шега,
къде на сериозно обяснява
Виктория.

Ще служим на
Виктория
ДЕЙВИД БЕКЪМ става работник в бутика на

жена си, синът им Бруклин ще помага

Story
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Настрана от шегите, малък експеримент показва
страхотния интерес на хората към всичко, докосвано
от Бекъмови. Неотдавна
двамата дариха свои вещи,
дрехи и обувки, за да бъдат разпродадени благотворително, а средствата да
отидат за Червения кръст.
Всичко се разграбило за
часове.
През последните години
пък госпожа Бекъм, с много амбиция и използвайки
всички екстри на старата си слава на момиче от
Spice Girls и най-вече на
съпруга на една от най-големите футболни звезди,
успя да се наложи сред
елита на модната индустрия. Дали там я приемат

Звезди
ГЕРИ ДОНЧЕВА

крие две години
последната си любов,
която я окриля да
се занимава с куп
различни неща, макар
едва да й стига деня

Д

о момента в
общественото пространство никой
не предполагаше, че
красивата Гери, която се
изявява и като модел, и
като детска писателка, и
като рап изпълнител, има
нова връзка. След раздялата с дългогодишния й приятел, гръцкия лекар Костас
Вутов, светските клюкари
така и не се докопаха до
информация дали сърцето
на Гери Дончева отново е
заето. След като неуспешно
се опитаха да я заплетат в
интрига със Слави Трифонов, заключиха, че засега
няма мъж до себе си, и
я оставиха намира. Което за самата Гери е супер,
защото така се изпълнява
желанието й повече да не
фокусира вниманието върху
личния си живот.

Единствено пред Story
Дончева сподели, че
всъщност от почти две години има връзка, която я
прави истински щастлива.
Но спира дотук с информацията за мъжа до себе си,
защото предпочита хората
да я познават с личните й
постижения, защото в тях
тя е вложила много, а не
да се спори и обсъжда с
кого си ляга. „Занимавам
се с неща, които да хранят
мозъка ми, а не да пълнят гардероба ми, както
повечето хубави момичета
- твърди Гери. - Имам две
висши образования, първото е „Туризъм“ в УНСС,
а наскоро изкарах и втора
магистратура по специалStory
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Щастлива съм
с мъж от
шоубизнеса
ността „Предучилищна педагогика“ в СУ. Образованията ми помагат и имам
много постижения.“ Семейството на модела притежава наследствена земя в
Слънчев бряг, където първо построили еднофамилни къщи, а през 2009 г. на
мястото направиха хотел,
който Гери менажира и

тази година отбеляза петия
му рожден ден с пищно
парти. Предишният й приятел помагаше в това бизнес
начинание, затова около
собствеността му напоследък се появиха въпросителни. „Семейството ми се
занимава с този бизнес от
1995 г., хотелът и земята са
наши и това винаги може

да се провери, безсмислено е да коментирам глупости и измислици“ - отсича Дончева. Но туристическият бизнес е само едно
от многото неща, с които
красавицата се занимава. В
книжарниците вече е нейната първа детска книжка
„Истории от Св. Влас“, а
следващата чака скоро да

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Story
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Божествената
Бътерфлай
РАЙНА КАБАИВАНСКА заминала за Италия

с куфар със салами и консерви, превърнала се в
знаменитост, за да се завърне в най-красивата
българска легенда
Когато Райна Кабаиванска се
появи на сцената,
всичко останало губи
своето значение - декори, хореография, музика. Тя е олицетворението на самата опера. Това казва
Мария Калас за най-голямата българска оперна звезда. В края на
2014-а, на 15 декември,
Райна Кабаиванска ще
празнува своя 80-и рожден ден. С перфектен външен вид и
осанка на аристократка, тя обича да
се шегува с възрастта: „Бръчките са
много, но аз не ги гледам. Косата ми
е бяла вече от много години, но нямам комплекси“.

Не се страхува от възрастта, защото смята, че когато човек е млад,
се ограничава от догми, може дори
претенциозно да каже: това ми харесва, а това – не. „Със зрелостта, да
не кажа със старостта, човек си дава
сметка, че всичко е ценно. И винаги
може да научи нещо ново. Границите
са табу за артиста. Преди години се
страхувах, че е възможно мозъкът ми
да не издържи на огромното напрежение. Много рядко се поглеждам в
огледалото, но се харесвам, а внучето
ми много ми помага да се чувствам
свежа.“, казва с усмивка Кабаиванска.
Приема комплиментите, суетна е,
но и знае как да бъде жена, без да
придобива гротескния образ на неостаряващата. „Голям противник съм
на пластичната хирургия, придържам
се към природосъобразните методи
за разкрасяване. Все пак съм пред
очите на хората. Това е въпрос на въ-

трешна дисциплина. Не си позволявам да съм неизрядна, да излизам без
грим. Той не е тежък – крем, пудра,
а и се харесвам такава, каквато съм.
Остаряването е нещо толкова естествено. На дамите възрастта не се споменава, но аз не крия своята. И не
ме е страх. Проектирана съм само в
бъдещето. Не мисля за лошите неща
в живота. Не се връщам назад. Не
че съм оптимистка, просто се водя
от моя вътрешна нужда непрекъснато
нещо да правя, да имам цел, да бягам в живота. А една от най-големите
ми радости е срещата ми с малкото
ми внуче Джовани, нашия Иванчо“,
чистосърдечна е Кабаиванска, въпреки че животът й невинаги е предлагал възможности да бяга без препятствия.

Родена е в царско време, но борбата й за място под слънцето започва в
годините на най-зрелия социализъм.
Родителите на Кабаиванска искат дъщеря им да следва архитектура, но
тя решава да се занимава с музика.
Талантът й е безспорен и печели стипендия за 6-месечна специализация
в Болшой театър. Вместо това родената в Бургас оперна певица решава,
че иска да се пробва на всяка цена в
Италия. „По това време желанието
ми да уча на Запад беше равносилно
на национално предателство. Баща
ми е бил партизанин и му бяха останали някакви връзки. А и в къщата
ни гостуваха много известни наши
творци. С помощта на Елин Пелин
успях да се добера до среща с Вълко Червенков. Щом чу за какво го
моля, той ме погледна намръщено и
сърцето ми спря за няколко секунди.

После отсече: ,,Ще заминеш!“ Така
се отвори вратата ми към Европа“,
спомня си Райна Кабаиванска. Тя не
крие отношението си към комунистическия режим. Твърди, че се е страхувала в годините на соца да го изрази
публично, тъй като биха й забранили
възможността да си идва у дома. Но
смята, че Тодор Живков е бил „един
изключителен простак“, който много
обичал да парадира с оперните звезди
на родината, въпреки че не харесвал
изкуството им.

В Италия Райна бързо успява да
спечели място в добро музикално
училище и като на шега печели куп
награди. Едва 25-годишна получава
покана да пее в Миланската Скала, и
то в най-златните й години. Българката има шанса да се изявява редом
до някои от най-големите имена на
световната сцена. „Най-странното е,
че нито за миг не се усъмних в решението си да се завърна в България. Една от първите ми срещи на
родна земя беше с Тодор Живков.
Той ме попита дали сме номер едно
и аз мълчах с изчервени бузи. Тогава
той с усмивка ме подсети, че сигурно
сме номер две след Болшой театър
и отново получи мълчание. Накрая
ме разпита дали ще му искам нещо
и щом му отговорих, заяви с характерния си гърлен смях: „Ти си единствената, която не е искала нищо от
мен.“ След това се видях с министъра
на културата и той обясни, че няма
подходящо място за мен в Софийската опера. Така бях принудена да се
върна в Италия и да започна изкачването към върха“, разказва в свое
интервю световноизвестното сопрано
за миналото си.
Райна Кабаиванска бързо си създава име в оперните среди, но в средата на 70-те ангажиментите й рязко
намаляват. В този момент оперното
изкуство в цяла Европа е в застой и
31
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ТОП ПРИЧЕСКИ
ЗА ЕСЕНТА

Will.i.am с
колекция
очила

&

ТОП
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СИНЬО
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ДЕНИМ

Моите любими

ДЪНКИ

ДА НЕ
КРИТИКУВАМЕ

Най-добрите
афродизиаци

Зона здраве

12 фактора,
за да се
чувстваш
здрав
Здравето, както и щастието, всеки
разбира по свой начин. Но как да
поддържаме в себе си усещането за външна
и вътрешна ХАРМОНИЯ?

А

мериканските учени Уолъс Уотълс и Дж. Пауел
посочват 12 фактора,
необходими за да се чувства човек здрав. Те смятат, че нарушаването на
всеки един от тях, може да доведе до
болест. Съобразявайки се с реалностите на нашето съществуване, нека се
опитаме да ги приложим

Story

48

1.

Необходима ни е надеждна система от възгледи върху живота, подпомагаща поддържането на добро състояние. Като правило здравите хора се
отличават с разумен хедонизъм. Те се
стремят да изживеят живота си колкото е възможно по-щастливо, независимо от несъвършенството на света, организма, природата. Стараят се да се
разбират със своето обкръжение и да
имат топли отношения с близките си.

2. За запазване на здравето помага

постоянната положителна нагласа и
способността да разглеждаме събитията в конструктивна светлина. Да
допуснем, че са ви съкратили. Можете да се отнесете към това като
към трагедия – понеже това може
да се тълкува като „аз се оказах полош от всички останали". Но може да
възприемете това събитие и по друг
начин: животът ми е предоставил

Посоки

Story

56

Сезо
трю

онът на
юфелите

Италианската област
ПИЕМОНТЕ празнува
есента с фестивали на
най-скъпите гъби и
най-скъпите вина

Д

ревна легенда разказва,
че трюфелът е рожба на
мълниите, които покоряват горите в мрачни
нощи и скриват тайните
си край дънерите на стари дървета. Дали заради божествения
им произход или заради трудното
откриване на странните гъби, трюфелите и до ден днешен се кичат със
славата на диаманти в кулинарията.
Въпреки че точно като необработените диаманти, и те имат толкова
неугледен вид, изровени от калта, че
ако не сте познавач, може като нищо
да стъпчете с презрение цяло съкровище. И бихте приели за съвсем разумно да са храна основно на прасетата, които, оказва се, имат най-силен
нюх към тях. Което ги прави враг номер 1 на специално обучените кучета
търсачи, в които ловците на трюфели
инвестират постоянно. Но нелицеприятното мнение за безформената
мръсна гъба, изровена от земята, се
променя в мига, в който разберете,
че цената й е 3-4 евро за грам. Тук
специалистите веднага разграничават
не само черните и бели трюфели, но
и куп други подробности, които влияят на стойността, точно както при
скъпоценните камъни. Ние обаче не
се интересуваме толкова от професионалните изисквания на кулинарите
и трюфел маниаците. Достатъчно е
да попаднем в района на Пиемонте в
северна Италия в правилното време.
А то е през октомври и ноември, когато в Алба и околностите е сезонът
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Party

къде бяха звездите

20 години
номер едно
Нова телевизия
отбеляза рождения си
ден с пищно парти
стр. 64

С кауза
Йоанна Драгнева
представи новия си
клип
стр. 66

Победителят от британското издание на X
Factor, който пристигна
в България с цялата си
група, взриви публиката с
някои от най-известните
си парчета и особено с
песента Impossible

Здравей,
София!
Това бяха първите думи на
Джеймс Артър, когато се качи
на сцената на COCA-COLA
HAPPY ENERGY TOUR

Това е откъс от списанието

