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Иска да е
любовница,
а не съпруга
ЗОРНИЦА ЛИНДАРЕВА преживяла разочарование в

тийнейджърска възраст и оттогава предпочита женени
мъже, за да не бъде тя в ролята на жертвата
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„Приятелят ми сега е
супергрижовен към мен.
Преживя голям стрес, тежка
операция, беше болен по време
на историята с Тачо и аз съм
ходила да се грижа за него
въпреки всичко. Този човек
прояви безкрайно търпение,
внимание, нежност, грижа… Той
просто не се отказа от мен!“

ЗОРНИЦА ЛИНДАРЕВА

Н

е само съквартирантите във
VIP Brother, а
като че ли целият народ се
изправи срещу
екс-любовницата на мъжа на
Жени Калканджиева. За няколко дни
тя се превърна в национален отрицателен герой, на когото никой не симпатизира. През цялото време Линдарева се опитва да покаже, че не се
срамува от имиджа си на крадла на
мъже, но зад този напън много силно
прозира ранимостта й и непрестанните сълзи неусетно я причисляват
към другата графа - на жертвите.
Неуравновесеното и често неадекватно поведение обаче не предизвиква
съчувствие, а точно обратното - защото априори тя не е невинна. Така
моделът остава да се люшка някъде
между образа на хищницата и трагично ранената жена и - остава напълно
сама в своята неопределеност. Така,
както май се е чувствала и винаги в
живота си.

Най-скандалното при Зорница Линдарева е, че тя е рецидивист в краденето на женени мъже. Не само Тачо
на Жени, а и сегашният приятел на
модела също доскоро е бил официално обвързан и има две деца. Зори
признава, че и още няколко пъти
е била в ролята на любовница. Но
много държи да се знае, че не се срамува от това и така вбесява най-вече женската част от аудиторията. „С
това, дали си със семеен мъж, не се
измерва моралът! Аз не влизам с магическа пръчка или с някакво психотронно оръжие в нечие семейство.
За тази работа се искат двама души“
- категорична е Линдарева. Макар че
веднага след аферата с Тачо тя потърсила Калканджиева да й се извини,
че е давала интервюта и така грубо
е направила личния й живот публично достояние, Зорница всъщност не
се държи така, както всички очакват
от нея. Тя не се срамува и не е пониска от тревата, а със самочувствие,
все едно не е направила нещо кой
знае какво. В едно свое изказване тя
дори твърди, че едно от нещата, заради които не мрази Жени, а напротив
– уважава я и й прави „евала“, е, че
двете си приличат – широко скроени
са и „над нещата“. А това поведение
повечето хора не можели да го разберат.
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Звезди

Старомодна съм
РАЙНА е сбъднала наполовина мечтата на живота си. Харесва є

да е „демоде“ в отношенията с мъжете

В

Между „Пайнер“ и
изпълнителката
няма конфликт
Story
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навечерието на рождения
си ден поп фолк певицата Райна си направи подарък – фолклорен албум
„Хубава си, моя горо“, с
което хем си донесе усмивки за празника, хем с трясък затвори устата на зложелателите, които
през последната година не спряха да
я вкарват в конфликт с музикалната компания „Пайнер“. От фирмата
също подкрепиха твърдението на певицата, че разправии между тях не е
имало никога, няма в момента и не
съществуват предпоставки да се породят такива. „Мислите ли, че ще из-

даваме албуми на изпълнител, с когото имаме недоразумения? - отговори на въпроса ни с въпрос пиарът на
музикалната компания. - Ако някои
хора си вадят изводите, само защото
Райна не участва в турнето ни тази
година, нека ми отговорят на въпроса: Ние имаме над 60 изпълнители,
участие взеха едва 15 от тях, останалите да ги пенсионираме ли?“

Самата Райна твърди, че отношението й към музиката е по-особено от това на останалите й колеги. „Не всичко при мен е на всяка
цена, не се боря да заемам върхови

Звезди
Финансовите проблеми и
пиенето за пореден път
поставят отношенията
на ВЛАДИ ВЪРГАЛА
и жена му Силвия на
изпитание

В

ъв VIP Brother актьорът
трогна всички с признанието, че много обича
жена си Силвия, но двамата са пред раздяла. Заради
финансовите проблеми,
които го сполетели след големите инвестиции във филма му „Операция
„Шменти капели“, той се пропил и
това поставяло семейството му пред
сериозно изпитание. Запознати обаче
припомнят, че проблемите на Влади с
алкохола не са от вчера и на съпругата му не за първи път й се налага да
го подкрепя в борбата за отказването от чашката. Едва няколко години
след като в средата на 90-те години
със Силвия сключват брак, Въргала
разбира, че пие повече от нормалното и оттогава минава няколко пъти
през периоди, в които се отказва напълно от пагубния навик, но, както
често се случва, след това започва
отново. Запознати твърдят, че вече не
можели да изброят пътите, в които
актьорът се е клел пред жена си, че
вече няма да близва и капка, но..! И
тя вече била загубила всякакво доверие в него. Влади винаги е казвал,
че има прекрасна съпруга, която го е
дарила с две чудесни деца, и затова е
длъжен със зъби и нокти да се бори
да им осигури добър живот. Но трудностите в битката с нелекото ежедневие го тласкат да дави всеки неуспех
в ракията, което за него е истинска
драма, защото с това вече сериозно
рискува да загуби семейството си.

„През 98-ма спрях алкохола за три
години. Но после реших, че и аз
като другите, мога да сръбвам от
време на време, на маса. Оказа се,
че не мога. И пак започнах да се
оливам всяка вечер. Преодолях тая
зависимост благодарение на жена
ми и децата. Сега не близвам грам
алкохол - дори и бира“ - изповядва
Въргала през 2009 г., когато за малко е замразил работата си по филма „Операция „Шменти капели“, по
който работи още от 2006-а и тогава
още носи работното заглавие „12 и
Story
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Отдавна
се бори с
алкохола

Звезди

РАКЪТ БЕШЕ
ПОДАРЪК ЗА МЕН
ЯНИТА ЯНЧЕВА от Survivor

се научава да се бори и оцелява,
когато разбира, че е болна от рак
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Т

я е от момичетата, които
винаги оцеляват, независимо какво предизвикателство ще й изпрати животът
и колко болка ще трябва да
изпита, за да победи. Дори
когато това се отнася за най-страшното – да чуеш диагнозата „рак“.
Преди броени дни красавицата сподели, че преди да тръгне за Камбоджа е научила, че е болна от рак на
маточната шийка. „Това, което споделих, е наистина много интимно за
мен, но идеята на моята „изповед“ е
да мотивирам хората, в частност жените да правят поне 2 пъти в годината изследванията, които са свързани с
това заболяване, тъй като все повече
нараства броят на жените с тази диагноза. Апелирам всяка жена ежегодно да се подлага на профилактика, а
именно гинекологични прегледи и изследвания, които биха спомогнали за
ранно диагностициране на наличието
на това злокачествено заболяване и
увеличаване многократно вероятността от пълното му излекуване. Аз съм
този пример! След медицинските изследвания, които бяха задължителни
за всички участници и целият екип
на Survivor, имаше коментари, че доста от хората са извикани за
допълнителни изследвания,
Благодарение
тъй като резултатите им не
на Survivor
са били добри. Аз бях една
красавицата
от участничките, която за
открила,
че е болна
новогодишен подарък получи диагноза „рак на шийката на матката“. Сега казвам подарък, защото развитието на моята история е
с добър край - здрава съм!
Това, което преживях тогава, мога да опиша като
„борба с неизвестното“,
борба със страха, който ме
обзе. Стъпвайки в една от
най-желаните за мен емоции - Survivor, аз бях поставена в ситуация, която

Големите имена

„Грешките са част от
цената за пълноценен
живот“

СОФИЯ ЛОРЕН

Мъдростта и
нищетата бяха
моето наследство
Story
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Съдбата приготвила
за СОФИЯ ЛОРЕН
същия сценарий като на
майка є, но тя променила
цялата пиеса

Н

езаконно родена, тя
ражда своите незаконни
синове, единият от които ще режисира стотния
й филм. Като малка
прилича на грозното
пате с огромна уста и
върлинеста фигура, а се превръща в
символ на италианската красота и
страст. Най-силните спомени от детството й са мизерията на родното й
рибарско село и неистовата борба
на майка й да се омъжи за баща й,
което така и никога не се случва.
Въпреки това София сама се влюбва
до полуда в семеен мъж, който няма
шанс да получи развод. И остава вярна на тази голяма любов завинаги.
„Баща ми е най-значимият човек в
живота ми – прави изненадващо признание София Лорен, която никога не
е крила, че през по-голямата част от
живота си е мразила човека, обрекъл
семейството й на страдание. Но отсъствието му естествено превърнало
нея – по-голямата дъщеря, в мъжа
на семейството, в защитник на майка
й и по-малката й сестра, която той
дори не пожелал да признае.

За първи път София Лорен става
знаменитост броени седмици след
като се ражда. Просто защото била
първото извънбрачно дете в родното градче на майка й – Пицуоли, на
час път от Неапол и в центъра на
мизерията, с която ще запомни детството си бъдещата актриса. От тази
мизерия някога се опитала да избяга
невероятно талантливата й майка. От
нея ще се опита да избяга и София.
Дали съдбата не е имала достатъчно
фантазия, или нарочно е поставила
живота на майка и дъщеря в един и
същи сценарий – да се родят бедни
и талантливи, да срещнат любовта
в лицето на най-неподходящия мъж,
да родят деца, които не бива да раждат и да продължат да се борят, за да
сбъднат мечтите си?
Като малка майката на София –
Ромилда, свирела толкова хубаво на
роял, че никой не можел да повярва,
че идва от бедно рибарско селце. Тя
29
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ГРИМ ЗА
ИЗКУСИТЕЛКИ

Повече
блясък за
есента

&

ПОД ПРИЦЕЛ:
ПАЛТО С
КОСЪМ

Изящна

елегантност

В ЛЕГЛОТО С
ДЕБЕЛАНКО

Диагноза по
лицето

Психология

Какво ни казва

езикът на тялото
Как да разчитаме
правилно ПОСЛАНИЯТА
на събеседника си, дори
когато мълчи

И

ма два вида хора на този
свят. Едните влизат и
казват: „Eто ме“, а другите влизат и казват: „Ето
те и теб“, гласи китайска
мъдрост, която илюстрира абсолютно точно невербалната
ни комуникация. Моментът, в които
двама души се запознават, носи огромен заряд от потенциална енергия.
Първият миг, в който човек вижда
друг човек е една холограма, която
се запечатва в паметта на гледащия.
Почти всеки елемент от характера
на хората и тяхната личност личат от
техния външен вид, поза, начин на
движение, жестове, мимики.
Невербалните послания съставляват 80% от първите впечатления за
човека. Те са ясни знаци за вътрешното му състояние и за неизказаните му мисли и чувства. Успоредно с
речевото (вербалното) си поведение,
всеки човек реализира цяла система
от неречеви (невербални) средства. В
редица случаи между двете системи
има синхрон, но е възможно да се
получат и разминавания или противоречия между тях. Информацията, получавана по речевия канал, може да
се допълва и да съпътства течащата
по неречевия, но може и да се противопоставя и да затруднява възприемането на речевата.
Декодирането и реагирането на
невербалните послания става много
по-автоматично и сякаш безсъзнателно, отколкото осмислянето на вербалните реакции. Невербалната информация е много по-малко обект на
съзнателна интерпретация и наблюдение и в резултат може много по-лесно да издава истинските чувства, нагласи и интереси на комуникиращия.
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Секс
Любов правят всички –
и пълни, и слаби.
Има ли разлика и кой
получава ПО-ГОЛЯМО

УДОВОЛСТВИЕ?

К

огато се съгласяваме да дадем сърцето и живота си
със слабичък или обратно –
с пълен партньор, ние правим напълно осъзнат избор.
Тоест, все едно се съгласяваме на условието, че ще обичаме и
желаем своята пълна половинка, ще
я храним както си му е редът и ще й
родим пухкави дечица. Връзката със
слабичък мъж пък ни обрича до гроб
да слушаме „скърцането“ на костите
му, да гледаме как се превива под
тежестта на една-единствена чанта с
продукти. Само че всичко се променя, трансформират се и формите на
любимия, а заедно с неговите – и нашите. В състояние ли сме да се примирим с този факт?

Пресъхнала любов

В психологията съществува понятието „прихващане“, което обозначава
процеса на фиксация на определена
информация в паметта. При първа
среща ние неволно фиксираме в мозъка си новия човек, например образа на момче, облечено в дънки и
риза, с китара в ръка, с дълга чуплива коса до раменете. И по-нататък
трудно възприемаме друг негов образ
или поне усещаме дискомфорт, че
„нещо не е както трябва“.
Разбира се, човек може да се пренастрои, но истината е, че не на
всички им се отдава. Особено, ако
заедно със „запечатването“, е пламнала и така наречената любов от пръв
поглед. „Омъжих се за първия си съпруг безумно влюбена – разказва Марина. - Но за съжаление отношенията
ни не вървяха по мед и масло и след
половин година той ме напусна. Няколко години след това аз подскачах
при всяко позвъняване, надявайки се,
че ще се върне. Но чудото, разбира
се, така и не се случи. Дълго време
си дружах с депресията. Мислех, че
след като съм загубила любовта на
живота си, единственото, което ми
остава, е работата. Кариерата ми се
завъртя. Изкачвайки се по професионалната стълбица, дори два пъти се
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Да се любиш
с дебеланко
изхитрих да се омъжа, но без да говорим за каквато и да е голяма любов.
И ето че един ден, на презентацията
на собствената му книга по икономика, аз го видях и се вцепених. Всичките тези години, които скоро щяха
да станат 10, аз пазех в паметта си
широкоплещест, стегнат атлет с привлекателен тен, а сега на първия ред
седеше някакво подобие на чироз
на неопределена възраст, с увиснала
кожа. Стана ми обидно до сълзи, че
толкова години съм пазила любовта
си към това неизразително създание,
което, признавам, едва познах. На

следващия ден ние все пак се видяхме. Той сам ме потърси, седнахме да
хапнем в ресторант, поговорихме си.
Оказа се, че Тони четири години е
работил някъде в Африка, там се разболял и рязко отслабнал. Преживявах
заедно с него, но откровено казано,
съжалявах повече себе си. Чувствах
се излъгана, все едно някой се е подиграл с чувствата и мечтите ми. Но
още повече се страхувах, че ще поиска да правим секс. Никак не исках
да бъда с него в този му вид, но усещах, че не мога да му откажа заради
това, че още пазех дълбоко в себе

Посоки
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Място,
целунато
от Бога

КАНЬОНЪТ МАТКА,

на 18 километра от
Скопие, е от онези
божествени местенца,
в които ще се влюбите
от пръв поглед

М

алко преди да се
влее във Вардар,
една от най-дългите реки в Македония – Треска, прави
невероятно красив
пролом, дълъг близо 18 км. Завършва
със седемкилометрово изкуствено езеро, язовирна стена, ВЕЦ, манастир,
хотелска част... Това е каньонът Матка. Почти всички забележителности
тук носят неговото име. А то идва от
средновековен град със същото наименование. Изумрудено зеленото
кътче, величествено разположено в
съседна Македония, пленява всеки,
посетил го поне веднъж. Острите
върхове, пъргавите води, десетките
пещери и местното гостоприемство
ви карат да се връщате отново и отново на мястото, което без преувеличение може да се твърди, че е целунато от Бога.

Няма какво да се лъжем, тръгвайки по туристическата пътека, ще
забележите разпилените навсякъде
боклуци, белег на близка до нашата
култура, макар около вас да се чува
разнородна реч. Днес каньонът се
посещава от хора от най-различни
страни, за разлика от миналото, когато местенцето е служело най-вече за
отдих на столичани на македонската
държава.
Секунди след като преодолеете
шока от издайниците на постоянното
човешко присъствие, ще бъдете пленени от вида на това вълшебно място, неговите тихи кътчета, озвучавани
единствено от чуруликането на птичка или тихата стъпка на турист, дръзнал да прекоси неописуемите с думи
природни пътеки тук.
В каньона има 10 пещери, като
най-дългата е 176 метра. Няколко от
тях са добре проучени - Врело, Крщална и Убава, и са част от обиколката на туристите. Преди около година европейци са открили още една
тяхна посестрима, за която местните
с гордост тръбят, че обещава да е
най-голямата на Балканите. Стръм57
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Party

къде бяха звездите

По-ярък
отвсякога
С бляскаво и екстравагантно
тематично парти Brighter Than Ever, bTV
отбеляза началото на
новия телевизионен сезон и
отпразнува силния старт
на „по-силния от всеки“
SURVIVOR КАМБОДЖА

СИЛВИЯ
РАДУЛОВА,
макар и с
гипсиран крак
след падане
от мотор,
не пропусна
събитието

PM Club
Новият топ клуб на
София отвори врати
стр. 64

Парад
на очилата

Звездни наследници
дефилираха за
кампания за
профилактика на
детското зрение
стр. 66
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