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Кой е в
леглото є
След раздялата с Бирмата ПРЕСЛАВА
предпочита неангажиращи връзки с мъже,
които не й досаждат с постоянното си
присъствие, Пламен Богданов обаче се влюбва
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я прегаря мъжете,
които се доближат
до нея, успява да
ги накара така да я
желаят, че да губят
контрол върху емоциите си. След това
просто им показва
къде им е мястото, но едва след
като се е забавлявала и ги е влюбила в себе си. Изкусна е в играта на
сърцеразбивачка. Може да има всеки, когото пожелае. И го прави със
задоволството на жена, която цени
независимостта си, а сексът е просто декор на поредния филм, в който
главната роля е отредена само на
Преслава.
Приятелки, колежки, дори мъже й
завиждат за замаха и възторга, с който живее. Докато не малко други певици правят компромис след компромис, за да имат онова, което искат,
с мъже, които не харесват, Преслава
сама печели парите си и си взима
онова, което иска, включително мъжете. Така се случило и с Пламен
Богданов.

Запознали се в известно столично
заведение, където тя била с приятелки и неизменно придружавана от
малкото си кученце, подарък от Бирмата. Именно пухкавото мъниче станало повод за флирт между Пламен
и Преслава. Певицата харесала атлетичния младеж и не виждала никакъв
проблем да се забавляват, не просто
флиртувайки. Срещата продължила в
дома на красивата брюнетка в Бояна,
за която градската легенда все още
носи, че е подарък от Коко Динев.
Повече от месец двамата продължили да се срещат, Преслава обаче не
подозирала, че Пламен ще разпространи авантюрата им, или поне не
по този начин. Влизането му във VIP
Brother категорично показа смущението на певицата от тази неочаквана среща. Богданов обаче не само
харесвал изпепеляващата Преслава,
но и се влюбил. Нещо, което тя не
предвиждала в „договора“ им за забавление. Докато стане ясно как ще се
развият тези отношения, които близки до певицата са категорични, че ще
бъдат прекратени от нейна страна,
плъзна друга мълва – Преслава вероятно е имала връзка и с друг съквартирант - ММА боеца Деян Топалски,
който освен с перфектно тяло, се слави и с високия си интелект. Вероятно
последното е причина тази връзка да
Story
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Мрази Николета
Не боят с Бирмата, нито папарашките снимки, на които
се целува с богат наследник
във Варна, и които Story първо
публикува, са най-голямото унижение за Преслава. Оказва се, че
това е Николета Лозанова.
Певицата не можела да си обясни защо бившият й е подарявал
по-скъпи подаръци на жената
на Божинов, отколкото на нея.
Чантичката Chanel, с която
се хвалела Николета, се оказала преливащата капчица в
морето от разочарование на

Преслава. По същото време
Бирмата се кълне в любов на
певицата, а романтичните
жестове са само на думи. Докато Божинова се оказва обсипана с всякакви глезотийки.
Гневът й вече преминавал в
безразличие, но все още била
в недоумение от постъпката
на ревнивото си гадже. Между другото, като изключим
апартамента от Коко Динев,
Преслава никога не е получавала коли, къщи или други крупни
дарове от гаджетата си.

Звезди

Д

нес 46-годишният соло
китаристът на „Ку-ку
бенд“ е оставил зад гърба
си един дълъг и тежък
период от живота си - 15
години, за които никой
от почитателите на Слави и бенда
му не е и подозирал, гледайки всяка
вечер на екран усмихнатото лице на
Цецо. За битката на Недялков през
всичкото това време не е изтекла и
дума от сплотеното „семейство“ на
Дългия. Цветан Недялков става част
от него преди 20 години и никога,
дори в най-трудните времена, когато
не се знае дали поредното предаване,
в случая „Хъшове“, ще го има или
не, китаристът не се и замисля да
напусне хората, които са му станали
толкова близки на сърцето.

Точно когато постъпва в „Ку-ку
бенд“, Цецо е на химиотерапия заради лимфома, с която тогава се бори
вече втора година. Но Евгени Димитров-Маестрото, с когото се познават
от казармата, и Слави му подават
ръка, за което той ще им е вечно
благодарен. „Koгaтo зaпoчнax в „Kyкy бeнд“, бяx нa pъбa нa мизepиятa.
Дoxoдитe ми бяxa тoлкoвa ниcки, чe
нe знaex кaк дa ce изxpaнвaм. Toгaвa
дoйдe oбaждaнeтo oт Cлaви Tpифoнoв.
Eвгeни мe бeшe пpeпopъчaл и тaкa
зaпoчнax. Beчнo щe cъм блaгoдapeн и
нa двaмaтa. Те ми подадоха ръка, ко-

УЧЕНИЧЕСКА ЛЮБОВ
Цветан и жена му Незабравка се
познават още от ученическите
години. Точно в най-голямата
криза в България решават
да сключат брак – годината
е 1993 г. и по щандовете на
хранителните магазини има
само мляко и хляб. „С какъв акъл
сме били да се женим точно
тогава, не знам“ - смее се днес
китаристът. Незабравка е
преподавател в Нов български
университет по моден дизайн
и преди две години защити
докторантура, също като
съпруга си. Известен факт е,
че Цветан Недялков преподава
китара в Консерваторията в
София и през 2013-а прибави към
славата си и докторска степен.
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Започва
при Слави,
болен от
лимфома
ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ 4 години се бори с рака,

още 10 със съпругата му опитват да имат дете

Звезди

СПЕЧЕЛИ СИ
ОЩЕ ЕДИН ВРАГ
МОНИКА ВАЛЕРИЕВА се скара и с адреналинката

Яна Христова, с нея противниците є се увеличават
с още един

С

изказването, че не е мъжемелачка и че отдавна
й е минало желанието да
участва в конкурси като
„Мис Плеймейт“ изгря
отново пред публиката
малко позабравената скандална Моника Валериева. Тя влезе под номер
5 в Къщата на VIP Brother, като се
опита да убеди зрителите, че предпочита работата си над собствената си
модна линия пред това да дава ухо
на клюките и скандалите, в които
се забърква името й. Само че малко
преди да прекрачи прага на риалити
формата, тя се забърка в поредния
скандал. Този път на мушката е би-

Story
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вшата адреналинка Яна Христова, с
която Моника размени злостни коментари под вулгарна снимка на фейсбук потребителка.

Двете си подхвърляха обидни реплики и намеци, че работата, която вършат, не е никак почтена, но
за сметка на това е добре платена,
обиждаха се и бълваха цинизми, което пък от своя страна напомни на
публиката за скандалите на Валериева със Светлана Василева, която
също й прави компания в Къщата.
Мълвата гласеше, че Моника изчакала гаджето на Светлана да заспи,
направила си селфи с него и изпра-

тила снимката на Василева. Други
пък са категорични, че целият този
скандал е единствено с цел дупнишката примадона да си вдигне малко
акциите и да направи медийна сензация, защото още милеела за времето, когато всички говореха за нея.
Тогава името й беше свързвано с
това на Валери Божинов и с факта,
че именно тя е причината за един от
най-големите скандали между него
и Николета, както и за последвалата
дълга раздяла. По повод връзката й
с футболиста тогава Валериева каза,
че той я е потърсил, но не желае да
бъде сравнявана с плеймейтката и
това за нея е обида, защото образът
на Лозанова на най-хубава жена е
много преувеличен.
Самата Моника призна пред Story,
че й се е случвало да разделя двама души, но не уточни за кого става

Звезди
Мис България 2002

ТЕДИ БУРГАЗЛИЕВА

успя като инвестиционен
банкер в САЩ, но
пребори ли проклятието
на красотата

Е

дна от най-красивите носителки на короната “Мис
България“ жъне успехи в
САЩ, където живее вече
почти десетилетие, но не в
модните среди, а като инвестиционен банкер в престижна финансова институция. Близки до бившия
модел на Visages издадоха, че наскоро
Теди Бургазлиева е спечелила международен конкурс за финансисти,
отвявайки с лекота преобладаващата
мъжка конкуренция. В рамките на 6
месеца участниците в състезанието
трябвало да постигнат максимална
възвращаемост на стартов актив от
$10 000. Нашето момиче постигнало
печалба от 164% и грабнало наградата - $200 000, които да управлява
в рамките на 1 година, като 20% от
горницата над тази сума ще остане
за нея. Не е само красавица, но е и
умна, и пробивна - такава е Теди и го
доказа, хвалят я познати от родния й
град Поморие. Но и не могат да не
сведат глава и да замълчат, когато
стане дума за слуха, че над рода й тегне проклятие.
Теди реши да
се тунингова и
резултатът е
отличен

Story
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РАЗВАЛИ
ЛИ СЕ
ЧЕРНАТА
МАГИЯ

Звезди

Т

ой винаги е бил особняк,
склонен не просто да пази
личния си живот. Но да се
вманиачава на тема лично
пространство особено му
помагат жените, които завладяват сърцето му. Из холивудските
среди плъзна мълвата, че вампирът
Патинсън тайно се е оженил за приятелката си Талия Барнет с артистичен
псевдоним FKA Twigs. Което е доста
странно, защото колкото и малко да
говори за себе си, Робърт неотдавна
даде да се разбере, че двамата с новопръкналата се R&B звезда нямат
намерение да сключват брак. В типичния си стил Робърт нито отрича,
нито потвърждава съдбовния факт,
което веднага роди прозвището му
„таен съпруг“. Наблюдатели с услужлива памет пък припомнят, че той се
опитваше да запази цели четири години в най-дълбока тайна и връзката
си с Кристен Стюарт и то най-вече
по нейно настояване.

Двамата с Талия, която много държи да се обръщат към нея с артистичното FKA Twigs, се запознаха миналата година и започнаха да излизат
заедно, но от време на време, като
активната страна в тази връзка, естествено била тя. Нищо чудно, като
се има предвид, че за Талия един от

Таен съпруг
под чехъл
РОБЪРТ ПАТИНСЪН отказвал участия

на фестивали, защото половинката му се
страхувала да не срещне Кристен Стюарт

Story
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Талия се опитва
да го затвори
в клетка

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Селянинът с
наивната душа
Story
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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ГЕЦ среща няколко пъти

смъртта, но губи живота си на сцената
ой е сред
най-ярките
български актьори, с магнетично присъствие на
сцената и в живота,
Гец просто не можел
да остане незабележим,
макар да опитали да му
внушат, че няма
нужда от него и
от таланта му. През
1992 г. от Народния
театър, под предлог, че са стари и
трябва да дадат път на млади таланти,
биват уволнени освен Георги Георгиев – Гец, още Славка Славова, Татяна Масалитинова, Георги Черкелов,
Стойчо Мазгалов...
Няколко години преди да изпадне
в немилост, Гец е в устата на хората
със своя смела постъпка. Действието
се развива преди Тодор Живков да
падне от власт. В скъпарско столично заведение в шумна компания се
вихрел Владимир Живков. Пиян, той
започнал грубо да дърпа младо и симпатично момиче на бара. След като
девойката не отговорила на мераците
му за ласки, разяреният наследник на
Първия безцеремонно загасил фаса
си в бедрото му. Гец чул писъците на
момичето, станал от масата си, завъртял два мощни шамара на Владко
и го изхвърлил от заведението. Макар и унизен, Живков-младши, не
посмял да се оплаче нито на баща
си, нито на шефа на УБО - генерал
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връпринасят за бързото пре Гец
щане на Георги Георгиев- е
в една от най-влиятелнито
фигури на българското кин

Илия Кашев. Мълвата обаче стигнала
до ушите на Тодор Живков, но и той
предпочел да не предприема нищо
срещу Гец, защото още повече щял да
дискредитира сина си. Между другото
Живков имал респект от Гец. След
премиери на Народния театър ходел
на коктейлите. Специално внимание
обръщал на Гец и всички забелязвали
уважението му към звездата.
Георги Георгиев – Гец е роден в
еленското село Разпоповци (днес
квартал на град Елена), където попива артистичната атмосфера на местното читалище и примера на ентусиастите-самодейци, изнасящи театрални
спектакли, в някои от които и той
участва.
Затова, след завършване на средното си образование през 1947 година,
кандидатства в Държавното висше
театрално училище (ДВТУ), впоследствие преименувано на ВИТИЗ „Кр.
Сарафов“. Мечтата му да стане актьор не се сбъдва лесно. На два пъти
пропада още на първия тур от кандидат-студентските изпити и междувременно работи като журналист.

След третия си опит Гец все пак е
приет във ВИТИЗ и от 1949 до 1954
година учи при проф. Филип Филипов. След завършването си специализира в Москва при М. Кедров в
Московския художествен академичен
театър (МХАТ).
След завръщането си в България
е назначен в Народния театър „Иван
Вазов”, където заварва актьорски светила като Иван Димов, Зорка Йорданова, Константин Кисимов, Владимир
Трендафилов, Никола Икономов, а
сред първите му партньори на сцената
са ярки млади таланти като Апостол
Карамитев, Георги Калоянчев и Любомир Кабакчиев.
Дебютира в ролята на Петър от
„Часът на щастието” на Лозан Стрелков и скоро се превръща в един от
театралните ни корифеи, създавайки поредица от великолепни образи
в постановки, като „Горещо сърце”
(1957), „Пред буря” (1960), „Иван
Шишман” (1961), „Златната карета”
(1967), „Монахът и неговите синове” (1968), ”Боряна” (1969), „Еснафи”
(1971), „Тази малка земя” (1974), „Хъшове” (1976), „Бяг” (1977), „Опит за
летене” (1979), „Под игото” (1981),
31
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ИНОВАЦИИ В
КОЗМЕТИКАТА

Есен в бяло

&

ГРИМ
КАТО
РИТА ОРА

НОВИЯТ

ОФИС ДРЕСКОД
ЗАЩО
НЕВИНАГИ СМЕ
ГОТОВИ ЗА СЕКС

Благодарете,
за да сте
щастливи

Beauty
Кои са последните
иновации в грижата за
кожата на лицето

НОЩТА E ЗА
РАЗКРАСЯВАНЕ
Изключително заети и винаги гледащи
часовника, спим все по-малко и по-некачествено. Това е една от причините и
кожата ни да не се възстановява толкова добре. Изморен външен вид, фини
линии – лицето ни бързо се превръща в
издайник на умората. Затова се доверяваме на новите козметични формули, за
да ни помогнат в преодоляването й или
поне в начина, по който се отразява на
кожата ни. Една от тях е на Lancome,
която създава нощна грижа с една голяма амбиция: да възстанови чудото на
събуждането, като го прави момент на
удоволствие, който да очаквате с нетърпение. VISIONNAIRE NUIT BEAUTY
SLEEP PERFECTOR (1) е новият продукт
на марката, който е с уникална гел-волио формула и премахва следите от
умора. Обвиваща и лека, подхранваща и
свежа, тя помага на кожата да се обнови и възстанови през нощта, да е с отпочинал вид и по-гладка, по-еластична
и сияйна от мига на вашето събуждане.
При нанасяне, двойствеността между
водната гел фаза и микрокапчиците
олио предлагат истинска трансформация на текстурата. Свежият гел се разтапя в пръстите, за да остави приятно
разглезващо сетивата, защитно усещане на олио. Друго ново и изключително
средство за нощна грижа е SUPREMYA
BAUME на SISLEY (2). Уникалната му
формула съдържа коктейл от подхранващи активни съставки на растителна
основа, които подобряват качеството
на живот на клетките и им помагат да
останат непокътнати по време на възстановителния процес. Supremya Baume
At Night е обогатен с реструктуриращи
и успокояващи твърди и течни масла
за защита, подхранване и интензивна
хидратация. Богатата му формула работи в дълбочина за възстановяване на
липидите, както и за подобряване на
бариерната функция на кожата, която
ограничава загубата на влага, която е
по-висока през нощта. Да, момичета,
най-после може да спим спокойно.

Новите формули
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Секс

Сексът е доктор
на психиката

Мъжете разговарят с жените, за да спят с тях,
а жените спят с мъжете, за да разговарят с тях

О

тчитайки историческото ни минало, мъжете
по правило са много
по-активни в сексуален
план от жените. Този
факт е неизменна част
от еволюционното им наследство и
причина за сериозни проблеми, въз-
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никващи при много семейни двойки.
Ето как обяснява ситуацията Манфред Кетс де Врис.
„Обикновено се случва следното:
след периода на безумна страст мъжете и жените започват да се оплакват
от сексуалните си потребности. Мъжете искат повече секс, а жените точно

обратно – много по-малко. Най-честата причина за отказ от секс е недостигът на време и на сили след раждането на децата, както и възрастта. Освен
това, мъжете реагират много по-остро
на снижаването на сексуалната привлекателност на партньора.

По-често от сексуална неудовлетвореност страдат мъжете. И

едните, и другите обаче измислят всевъзможни причини за отказ от секс –

Посоки

Чудесата на
голямата вода
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а

ВОДОПАДИТЕ
ИГУАСУ, на границата

между Аржентина и
Бразилия, са едно от
чудесата на света

Г

орката Ниагара, възкликнала
първата дама на САЩ - Елинор Рузвелт, през 1944 г., когато за първи път видяла водопадите Игуасу. Защото там, на
границата между Бразилия и
Аржентина, се намира наистина смайваща каскада от падащи талази вода.
И до ден днешен, всеки, който е видял
Голямата вода (това е значението на
думата Игуасу), не може да не признае, че признаването на Ниагарския
водопад за най-красивото водно чудо
на природата е подхранено със солидна
доза реклама. Както водопадите, така и
популярността им, не са се променили
особено много до днес, макар че все
повече пътешественици записват в списъка на местата, които трябва задължително да посетят, именно Игуасу.
Както може да се очаква, водопадите първо се чуват, а чак след това се
виждат, а грохотът им е оглушителен и
създава усещането, че за първи път в
живота си чувате гласовете на природните стихии, събрани в такъв непознат
хор, предизвикващ удивление и страхопочитание. Гледката пък само засилва
това усещане. Всъщнос Игуасу представлява не един, а цели 275 водопада,
от които всяка секунда се хвърлят към
ниското 1500 куб. м. вода.

От бразилска страна водопадите се намират в така наречения
природен парк Игуасу, през който
туристите се движат с влакче, като
онези, които обикалят Златни пясъци
и Слънчев бряг. Въпреки това, докато се усетите, пред вас е светът на
водопадите – малки и големи, бурни
и спокойни. Най-големият се казва
Дяволското гърло и всеки, който го е
видял, разбира защо е наречен така,
без да пита. Водата пада от височина 82 метра, ширината на водапада
е цели 150 м, а дължината – 700 м.
Грохотът е невъобразим. Нищо чудно,
че повечето хора започват да викат с
цяло гърло – някак ви идва отвътре,
и не само, за да проверите дали ще
чуете собствения си глас, а и заради онова усещане за свобода, сякаш
ей сега ще полетите, което рядко се
случва на цивилизования човек, осо57
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ДЖУЛИАН МУР
се прояви и като
модна икона

къде бяха звездите

Само за звезди
Известните на масата
за тенис
стр. 64-65

Сезонът е открит
Купон - маратон в Bedroom
стр. 66

10 дни
и 10 нощи

КИНОФЕСТИВАЛЪТ В ТОРОНТО

събра рекорден брой представители на
киноиндустрията от всички континенти

Това е откъс от списанието

