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интернет избухна скандал
– Елен Колева,
откраднала Калин Терзийски
от жената, с
който той живее
от 15 години и
която е преминала заедно с
него през всичките му състояния –
светли и тъмни, шушукат в светските
среди. Дългогодишната приятелка на
поета – Ивана, е убедена, че Елен е
заплаха за нея и връзката й с Калин,
и не скри притесненията си, а напротив - публично отправи обвиненията
си, нападайки половинката си и Елен
във facebook.

„За да не си задавате въпроси, вие,
които харесвате и цените творчеството на Калин Терзийски, както и
неговата пристрастност към поезията
на Елен Колева, искам да кажа на
всички, най-отговорно, че той има
връзка с нея и че от вчера това е
жената, с която живее... Всички въпроси, свързани с писателя, моля, да
отправяте към нея и лично към Калин. Благодаря! Ивана... жената, с
която живя до вчера в продължение
на петнадесет години. Отново благодаря. Телефони за връзка: 0886 ХХ
ХХ ХХ Калин и 0884 ХХ ХХ ХХ“
Елен - написа тя на стената на благоверната си половинка. „Не само, че
не живея с Калин Терзийски, а и не
зная нищо за него от дни! Нека не
превръщаме това в сапунен сериал!
Ставаме смешни. Извинете! Ужасно
бих била щастлива това да е така, но
за съжаление, не е. Най-вероятно живее с друга своя муза, Ивана!“ - беше
официалният отговор на актрисата
към разгневената жена, а, потърсена
за коментар, пред Story Колева каза:
„Той не е с мен! Но е мое вдъхновение и муза! Той е мой учител и ми
даде много! Най-вече вяра и устрем
към възвишеното и красивото в изкуството!“
За много хора обаче този отговор на актрисата и отказът й да коментира повече каквото и да било,
свързано с Калин Терзийски, е прах
в очите и отричане на очевидното.
Едва ли има човек, който се интересува от творчеството и живота на
писателя, да не е забелязал погледите, които той хвърля на актрисата,
загрижеността, с която се отнася към
работата й, стихотворенията, които й
Story
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Калин отново посегна към
алкохола и това разби
отношенията му с Елен
посвещава и публикува публично в
интернет пространството. Точно един
такъв стих, малко преди раздялата
му с Ивана, разгневи за пореден път
психоложката. „Тя ходи“ (на Елен
Колева) е произведението, родено
от чувствата на писателя, което виси
като позорно петно в очите на дългогодишната му партньорка на стената
му в социалната мрежа, или по-скоро е плод на смелостта му да покаже красивото, което се случва между
него и Елен. Смелост, породила се
може би след огромното количество
алкохол, което Калин Терзийски изпива всеки ден. Да, той отново се е
върнал към алкохола и това, както
и чувствата му към Елен, не остават
незабелязани. А и Калин никога не
е криел проблемите си с алкохола и
наркотиците.
Роден през 1970 г. в Подуяне в семейство на инженер и сътрудничка в
профсъюзите, той прекарва детството
си в крайните квартали на София.
Истинският му живот започва, когато е приет в Националната природо-математическа гимназия в София
и попада сред интелигентни и амбициозни деца, много по-различни от
тези, с които доскоро делил игрите
и дните си. Завършва медицина във
Висшия медицински институт, работи
като дърводелец, анкетьор, санитар и
медицинска сестра. В първите чети-

ри години след завършването си пък
се труди в психиатричната болница в
кв. Курило, Нови Искър. Успоредно с
това започва да пише за вестници и
списания.
В този период от живота му за
първи път се ражда и идеята за самоунищожение. Като лекар взима 20
долара заплата и е принуден да избира дали да купи 5 пилета за дъщеря
си, или памперси. На няколко пъти
му се „налага“ да взима пари от пациенти, което самият той счита за отвратителен акт, въпреки че се прави
повсеместно и формално. Един път
освободил момче от казармата, поставяйки му тежка диагноза, друг път
посегнал към банкнотите, за да „помогне“ на пациент в беда със закона.
Потресъл се от себе си. Въпросите:
„Това ли живея аз? Това ли работя?
Това ли ще правя цял живот?“ - не
му давали мира. А най-много го тормозела мисълта, че бил наясно, че
само след пет години вземането на
пари от пациенти ще се превърне в
такава рутина, че нищо няма да жегва съвестта му.

Посяга към хапчетата. Като психиатър е много изобретателен в комбинациите алкохол-транквилизатори:
„Ривотрил“ „Ксанакс“, „Диазепем“,
„Лексотан“ ... От наркотиците се опазил само от хероина. „Защото той е

Звезди

В последните си
интервюта Чарли бе
болезнено откровен

С

амо преди два месеца колоритният актьор разкри
пред света, че е HIV-позитивен, но е успял да
овладее вируса до степен,
в която той не е опасен
нито за него, нито за здравето на другите. И докато светът си поемаше
въздух и си даваше сметка, че чичо
Чарли навярно ще го надживее или
поне ще отбележи края му подобаващо - с алкохол и проститутки, Шийн
изненадващо разкри, че прибързаното му успокоение може да му коства
живота. Причината - актьорът доброволно се е отказал от медицинското
лечение, за да се подложи на експериментално такова в Мексико.

„Всяка седмица изследвах кръвта
си и HIV вирусът не можеше да бъде
засечен. След това обаче видях, че
числата отново се повишават“, сподели Чарли в едно от последните си
интервюта. „За мен това не е руска
рулетка. Не го препоръчвам на никого, просто реших да се подложа на
експеримент. Вече повече от седмица
не си взимам лекарствата. Чувствам
Story
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Смъртта
е за
глупаците
ЧАРЛИ ШИЙН продължава да подлага здравето

си на риск, докато води опасна игра с живота

Звезди

Златна
снаха
Бъдещите свекър и свекърва от оркестър „Канарите“
хвалят ДЖЕНА, че е добро, възпитано
и сърдечно момиче

П

рез ноември стана ясно,
че Джена и барабанистът на оркестър „Канарите“ - Атанас Стоев, са
заедно. Връзката лъсна
от профила на младия
музикант в социалната мрежа, където той постна щастливи снимки
от ваканцията си с фолкпевицата в
Лондон: „Ние вървим навсякъде с
любов!“, пишеше над фотосите, на

Story
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които двамата позират любовно гушнати на фона на забележителностите
на английската столица. 22-годишният Атанас Стоев е син на основателя
на оркестър „Канарите“, който е и
композитор на песните на обичаната група, и на съпругата му Надя.
Момчето носи имената на баща си,
затова, за да ги различават, го наричат Малкия канар. Наско е брат на
другия известен барабанист на група-

та - Стоян Стоев - Канара. Той обаче
се е отдал на хотелиерски бизнес и
предпочита да е далеч от светлините
на прожекторите.

След лондонските снимки заваляха
въпросите. Въпреки че след връзката си с Джино, познат на българската публика от миналогодишния
епизод на VIP Brother, Джена избягва
да говори за личния си живот, този
път тя наруши мълчанието си и призна, че новият мъж в живота й наистина е Атанас Стоев. Двамата се
запознали по време на репетициите
за концерта на оркестър „Канарите“
в Стара Загора за откриване на учеб-

Звезди
НИКИ ИЛИЕВ и
САНЯ БОРИСОВА

предпочитат филмите
си пред семейния живот.
Защо?

Е

дна от най-красивите български двойка няма да
има наследник, поне засега. Българските Барби
и Кен имат съвсем други
планове и те на този етап
не включват създаването на дете,
научи Story. Вече няколко години,
откакто се ожениха, въпросът кога
ще стават родители, не спира да
им е задаван. И за двамата той е
най-неподходящият, защото всеки
път се налага да се да дават обяснения. Още преди година и половина
двамата заявиха, че много биха искали дете, но това е „Божа работа“
и не правят планове. Предпочитат
да създават филми, да пътуват заедно, да се срещат с приятели. Но
двамата признаха и още нещо: „Меланхолични сме“. Често дори им се
случвало да не се припознаят в медийните си изяви. Ники например
изглеждал твърде емоционален и
приповдигнат, напук на меланхоличния си характер, освен това не бил
много контактен човек. Предпочитал
домашния уют и никак нощните клубове и шума. Саня също. По този повод мнозина се питат – какво тогава
поддържа живи отношенията им, ако
и двамата не са достатъчно активни
в общуването и изразяването на емоции? Само филмите дали могат да
бъдат достатъчен канал за пълноценна връзка? Вероятно точно това е и
причината често да плъзват слухове,
че са разделени, че Ники изневерява,
че Саня му отмъщава, че твърде много спорят и т.н.

БРАКЪТ ИМ Е
МЕЛАНХОЛИЯ
Story
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Макар и двамата да заявяват, че
спокойствието на характерите им
и самодостатъчността са най-важното в отношенията, неотдавна Саня
призна: „Когато съм влюбена, съм
изключително еуфорична. Много силно изживявам тези неща“. За Ники
пък: „Беше любов от пръв поглед.
Тя е онова, което на мен ми липсва,
затова много се допълваме във всичко. Имаше един момент, в който се
появи колебание дали на продължим
заедно напред. Решихме да го направим и сега сме много щастливи“.

Звезди
КРИС ПАЙН за

най-вълнуващата си роля
на спасителя Бърни Уебър

Т

ой е сочен за един от
най-горещите холивудски актьори. И има защо.
Освен секси, Пайн може
да се похвали и с богата
филмова биография - “Димящи аса“, „Стар Трек“, „Пропадане в мрака“, „Джак Райън: Теория
на хаоса“ и „Шефове гадняри 2“ са
само малка част от продукциите, в
които е показал и разгърнал таланта
си. А тази година лентата „Часът на
героите“ се очертава да е касова и
да изстреля Крис още по-нагоре по
стълбицата на преуспяващите универсални актьори в Холивуд. Ето какво
сподели той за продукцията и ролята
си на Бърни Уебър специално за българските си фенове:

Крис, какво те привлече първоначално в
проекта?

КРИС ПАЙН: Може би фактът, че оценявам простотата на тази история. Тя
е за хора, които имат работа за вършене, и на които ето така, просто им
се налага точно в този ден да влязат
в устата на звяра. И не го правят за
слава, нито да бъдат възвеличавани –
това са просто мъже, които си вършат работата.

Разкажи ни малко за случките в сюжета?

КРИС ПАЙН: Във филма става въпрос
за една от най-тежките бури, която някога е удряла Източното крайбрежие

Крис е категоричен,
че е истинска чест за
един актьор да изиграе
действителна личност
Story
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ПРОСТО
РАБОТА,
НЕ ПОДВИГ
в район, който е известен с това,
че през годините там са потъвали много кораби. Тази конкретна
буря удря през февруари 1952 г. с
вълни, високи над 70 фута (около
21 метра), и моят герой - Бърни
Уебър, излиза в морето с екипаж
от четирима мъже на 36-метрова
дървена спасителна лодка. Те в
крайна сметка губят своя компас
и нямат възможност да се ориентират в морето, но това не ги
спира да се опитат да спасят 32ма мъже от нефтен танкер T-2.
Това е най-успешното спасяване с

малка лодка в историята на бреговата
охрана.

А Бърни що за човек е?

КРИС ПАЙН: Той е капитан на бреговата охрана. Бърни е готин и доста
внимателен човек, който наистина
не е намерил себе си все още. Той е
израснал в семейство на много силни мъже, които, влизайки в битка, са
получили своите ордени, а Бърни е
бил твърде млад, за да отиде на война, но смята, че е трябвало да бъде
там. Харесвам Бърни, защото не е
обременен от цинизъм или ирония
и не е подъл и хлъзгав... Той не е от

Големите имена

ЛЮБОВТА
ПРОДЪЛЖА
Story
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„Аз имам билет за
живота. Затова
нека живеем.
Нашата музика
и нашата любов
продължават“

СЕЛИН ДИОН

АВА

Заради болестта на Рене
децата им се раждат
след ин витро оплождане

СЕЛИН ДИОН с трепет си спомня за минали

събития, преобърнали живота є

З

следят гласа й с апарат, наблюдават
гърлото й и лимфните й възли, тя
знае много. Знае дори почти всичко.
Веднага след като се приземяват, двамата отиват на лекар. И Рене остава
в болницата. А Селин след концерта,
още в официална рокля, се втурва
към лечебното заведение, за да чуе
присъдата.

Селин не е белязана да стане майка, но прави всичко възможно, за
да промени съдбата си, и така, на
бял свят се появява първото й дете
– Рене-Шарл. Единият ембрион е
изваден и замразен, за да може години по-късно всичко да се повтори:
болница, размразяване на ембриона и
имплантация... Разбира се, понякога
на Селин й е тъжно, че най-важните
моменти в живота й носят клиничен,
а не романтичен характер. Тогава
тя мисли, че е можело всичко да се
случи по много различен сценарий,
в който да го няма нито съпругът й,
нито синът й, нито възможността да
роди отново. Но...
Случва се през март 1999 г. Селин
и Рене Анжелил летят за концерт в
Далас. В самолета певицата се притиска към мъжа си и забелязва на
шията му странна издутина. „Рене,
какво е това?“ От лекарите, които

Операцията е на следващия ден,
след като диагнозата е поставена – рак на гърлото. Дион без да се
колебае, вдига телефонната слушалка и с тон, нетърпящ възражение,
отменя всичките си изяви, урежда
въпроса с неустойките и раздава указания на музикантите си. Освен това,
разбирайки, че след химиотерапията
шансовете им да имат дете са почти
нулеви, кара Рене да дари сперма, за
да може на по-късен етап тя да бъде
използвана за ин витро.
Имайки три пораснали деца от
предишния си брак, Рене се отнася
философски към предстоящото си
безплодие. Перспективата да пусне
жена си сама на турне в Европа, го
притеснявала къде-къде повече. До
този момент тя никога не е пътувала
без него. От момента, в който Селин
завършила 8-ми клас в училище, той
я взима от семейното гнездо при себе
си и двамата са неразделни.
Дион помни добре фамилната
къща в канадския квартал Шарлман
на град Квебек: 16 човека, живеещи
със 165-те долара на месец, колкото
получавал баща й. Селин, най-малката от 14-те деца, делила леглото със
сестрите си и износвала техните дре-

а световноизвестната певица Селин Дион новата година започна с черен печат
в паспорта на живота. В
четвъртък, на 14 януари от
рак на гърлото почина съпругът на изпълнителката –
Рене Анжелил, който дълги години се
бори с болестта. А два дни след него
си отиде и брат й – Даниел Дион,
от рак на гърлото, езика и мозъка.
Певицата дори не успя да се сбогува
с него. Дион отказва да разговаря с
пресата, предпочита да е с децата си
и да се връща в спомените си там, в
онези времена, в които е била щастлива и обичана.
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

НОВИ ФОРМУЛИ
ЗА СИЯЕН ТЕН

&

ТОП

Грим като
на Алисиа
Викандер
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ГОТОВИ ЗА
СКИ

Плътно по

ТЯЛОТО

КАК ДЕТЕТО
НИ ДА Е
ЩАСТЛИВО

Защо не
желаем секс

Секс

Когато
желанието
липсва
Защо жените губят интерес към секса? Предлагаме
ти 9 причини, заради които това може да се случи и
мнението на психозите КАК ДА СИ ВЪРНЕШ

ЖЕЛАНИЕТО

Н

икой не е застрахован, че
един ден желанието му
за секс няма да се стопи.
Но има няколко причини, които са сочени като
„главните виновници“
това да се случи.

1. Дълги отношения

Жената често губи сексуалното си
влечение заради отговорностите, които тя чувства към партньора си, счита
клиничният психолог Марта Меана.
Работата по къщата, всекидневните
задачи и ангажименти и навикът –
всичко това охлажда отношенията.
Да си дадеш позволение да спреш да
се притесняваш, да не мислиш за децата и за физическата си форма, за
повечето жени е непосилна задача.
Но именно тя трябва да се реши, за
да дойде удоволствието от целувките и прегръдките. Често жената има
нужда мъжът да я подкрепи в това
нейно начинание. Всичко, което сваля
от плещите й отговорности, й помага
да си върне сексуалното желание.

2. Липса на прелюдия

Предварителните ласки доставят на
много жени дори повече удоволствие,
отколкото самият секс. Целувките,
докосванията, шептенето носят наслада и възбуждат. „Често чувам от
пациентите си едно и също оплакване – продължава Меана, - те казват,
Story
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че мъжете им ги ласкаят с една-единствена цел: да проникнат в тях. И
си мислят: „За целия ден не ме е
целунал нито веднъж, но като му се
прииска, започва да се старае.“ Жените имат нужда проявата на нежност
да не прекъсва, за тях прелюдията
започва там, където е свършил предишният оргазъм.“

3. Знакът на равенство
между оргазма и удоволствието

Много хора са убедени, че сексът е
хубав, ако и двамата партньори са
стигнали до оргазъм или до друг очевиден резултат. Само че в реалността,
удоволствието, което получават и двамата, не е ограничено с времето на
секса. Какво означава за теб сексът?
„Според моя опит, жената казва за
секса, че е прекрасен, когато тя изпитва желание, а не когато получава
резултат – произнася се сексологът. Много жени се спират пред сексуалните действия, тъй като предполагат,
че ще се наложи задължително да ги
направят докрай.“ Вие можете да получите удоволствие от нежна прегръдка, целувка, но не и в същото време
да имате желание да хабите цялата си
енергия и възбуда, за да стигнете до
оргазъм. За някои мъже между целувката и оргазма наистина има пряка
връзка, път, от който те не могат да
се отклонят. Но жените много бър-

кат, мислейки, че мъжът винаги иска
всичко: на тях също понякога им е
достатъчно да почувстват близост, да
усетят присъствието на жената. Точно
тук става и объркването: когато мъжът прегръща жената, най-вероятно
не иска нищо друго, но когато възбудата му нарасте, той не може да проумее защо трябва да спира.

4. Секс по задължение

„Само колко жени са ми казвали:
„Правя секс, защото се очаква от
мен, действам така заради мъжа ми.
Знам, че това му е необходимо“ разказва Марта Меана. И докато са
добри и отговорни към семейството,
самите те забравят за собствените си
желания. А това също е ключ към
самото желание. Те са толкова вторачени в това да са добри съпруги, че
дори не осъзнават своите желания.
Когато мислят за секс, то веднага започват да визуализират какво всъщност иска половинката им. И проблемът не е в това, че мъжът се държи
неправилно: чудесно е, когато той
продължава да желае жена си! Напротив, ако желанието изчезне, има
повод за безпокойство.“ Сексът не
трябва да се превръща в задължение.

Невероятно

Медосъбирачите се
омотават с какво ли
не, но не могат да се
спасят от ужилвания

За да стигнат до
кошерите, те висят
от десетки метри

НА ЛОВ
ЗА ПЧЕЛЕН
МЕД
В Непал два пъти в годината отиват на лов за мед
В ХИМАЛАЙСКИТЕ ПЛАНИНИ
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Посоки

МИСТИЧНА ЗЕ
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ЕМЯ

Столицата на

МОНГОЛИЯ Улан

Батор, околностите
й и пустинята Гоби
ще разкрият на
авантюристите един
непознат свят

П

рез XIII и XIV век, след
завоюваните земи от
войнствените монголи,
известни със страшната армия на Чингиз хан,
Монголската империя се
превръща в най-голямата държава в
света – от Корейския полуостров до
Западна Европа и от Сибир до Индия,
чието население наброява повече от
100 милиона души. През тези два века
настъпва период на мир и просперитет, известен като Пакс Монголика, в
който империята разполагала с единно владение, ефективни комуникационни връзки и добра международна
търговия. Но днес от Велика Монголия е останало малко. Икономиката
на страната се определя като „развиваща се“ и тя е сред най-бедните
държави в Азия. За икономическите
затруднения на страната голямо значение има нейното местоположение.
Въпреки че има могъщи съседи, тя
остава доста изолирана. Независимо
от огромната площ, в Монголия живеят едва около 2,7 млн. жители. Това е
една от най-рядко населените държави
на планетата, което я прави екзотична, загадъчна и привличаща като магнит приключенците.

Разбира се, трябва да започнете
обиколката си от столицата Улан
Батор – в превод Червения богатир,
където живее 45% от населението на
страната. През 2010 г. Монголия е
скована от изключително тежка зима,
която убива 4,5 милиона животни в
степите. Тоест, около една десета от
добитъка на страната, където животновъдството е един от основните отрасли на икономиката. Заради този
катаклизъм обеднелите семейства на
скотовъдците се стичат към гетата в
покрайнините на Улан Батор. През
последните години напрежението там
се повишава, заради неспособността
на управата на града да предоставя
основни услуги, най-вече течаща вода,
което се превръща в един от най-големите проблеми в столицата. Градът е
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ДЖЕНИФЪР АНИСТЪН и
ДЖЪСТИН ТЕРУ бяха много
щастливи заедно, напук
на слуховете за поредна
пробойна в брака им

къде бяха звездите

На театрална сцена
Калина Крумова отбеляза
рождения си ден в
Сатиричния театър
стр. 65

Премиера
Куп холивуедски звезди
се събраха заради
Кунг-фу панда
стр. 64

Винаги
има избор
„ИЗБОРЪТ НА КРИТИЦИТЕ“

бетонира Леонардо ди Каприо
като фаворит за „Оскар“
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