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се от
едността

Мариана Попова

израснала в мизерия,
простила се с баща си,
когато най-много имала
нужда от него и все още
се бои, че може да бъде
изоставена и да живее
в нищета

М

алко момиченце играе
в двора на
схлупена къщичка в краен квартал
на София.
На моменти
е щастливо, в други тъгата се оказва
нейна единствена приятелка, докато тайно мечтае да бъде певица и да
има друг живот. Това е най-откровеният й и истински блян. Желае да
следва тази мечта и да й вярва безпрекословно. Обещава си, че някой
ден ще има друг живот и ще избира
сама.
Този щрих не е от началото на мелодраматичен филм, а от детството
на Мариана Попова.

Родителите й пристигат в София
от Ямбол. Работят усърдно и живеят достойно, за да осигурят щастие и
хармония на децата си. В началото  
на пътя си в големия град обаче се
налага да преминат и през чистилището на мизерията. Имат малка, неугледна къща в Овча купел и дори тоалетната е на двора. Мариана никога
не е споделяла този период от живота си, но не се е и срамувала от него.
Майка й и баща й правили всичко
възможно децата им да се чувстват
достойно, въпреки че на семейната
трапеза не присъствали деликатеси,
най-често ядели боб, и с брат й не
били облечени в скъпи дрешки. Трудът и търпението дават своите плодове години по-късно, когато семей11
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незабравимите
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Паша
Христова
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Момичето,
което носеше
тъгата в себе си
Паша Христова загива на 25 години,
отнасяйки своите несбъднати мечти и неродено дете
азват, че
любимият й медальон изчезнал мистериозно на погребението й. Твърдят, че около
смъртта й в онази нелепа
самолетна катастрофа
през
1971 година,
отнесла
цяло съзвездие родни
легенди, също има много неясни моменти. Казват, казват... Колкото повече години минават, толкова повече
легенди се раждат около момичето с
дълбок и меланхоличен глас, което
някак случайно се качва на музикалната сцена и въпреки твърде краткия
си звезден полет, остава завинаги сред
най-популярните личности на ХХ век.
Може да не знаете името й, но e достатъчно да чуете неофициалния химн
„Една българска роза“, за да се сетите
за кого става дума. Така е вече три
поколения.

Паша или Парашкева Христова Стефанова, както е цялото й име, остана
завинаги на 25. Тя е певицата с найтрагичната съдба в родната музикална
история. Въпреки това за краткия си
като дъх живот Паша изпя шлагери,
влезли в златния фонд на българската
естрада. Интересното е, че в повечето й песни се долавя тъга и някакво
предчувствие за обреченост.
Тя привлича неудържимо внима-

нието на публиката с непринудено
сценично поведение, с дълбок изразителен глас и с майсторство на изпълнението.
И доказателство за това не е само
вечната „Една българска роза“. Но и
„Повей, ветре“, „Янтра“, за която дори
се знае, че е била любимата песен на
певицата, „Остани“, „Бяла песен“, „Ах,
този дивен свят“. В нея еднакво силно
се преплитат лъчезарното и тъгата,
мъката и усмивката. „Тя сякаш носе-

ше тъгата винаги със себе си“, казват
нейни близки.

Паша се ражда в София на 16 юли
1946 г. и оттогава животът й е
кратка, но изключително шеметна
емоционална въртележка. Израства
в столичния квартал „Княжево“, но
интересен и малко известен факт е,
че корените й са от село Варана, община Левски, където са живели баба
й и дядо й. Именно бабата е тази,
която поема реално грижата за 5-годишното тогава момиченце, когато
родителите й се разделят и брат й
остава при майка им, а тя трябва да

В повечето є песни се долавя тъга и
някакво предчувствие за обреченост

Заради
импровизаторския
й талант я наричат
„фестивалната певица“
27
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Големите имена

Прекрасните 45
Никол Кидман премина през депресията на

несбъдната бременност, през развода с Том Круз и
разцъфна в зрелостта на живота си, а възходите и
паденията не се отразиха на блестящите є роли
Story
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„Узнах какво е
обсебване, преживях
любовно отчаяние,
сексуален фетишизъм,
опознах рутината на
брака и моногамията“

Никол Кидман

Н

икол не прилича на
никоя друга от холивудския небосклон.
Със студеното си и
едновременно чувствено излъчване и царствени движенията от
височината на своите 1,80 м., тя блести по уникален начин и респектира
така, че не предразполага за нея да
се измисли поредната гадничка история. Когато сама реши, че е готова
да говори за живота си, актрисата го
прави по възможно най-искрения начин, с което трогва сърцата на почитателите си.
Като всеки човек, и Никол е изживявала не една криза, но никога не
допусна това да се отрази на кариерата й. Именно в най-тежкия период
- след години опити да забременее,
спонтанен аборт и развод с Том Круз,
актрисата успява да изиграе едни от
най-силните си роли - Сатен в „Мулен Руж“ и Вирджиния Улф в „Часовете“. Днес, на 45 години, тя изглежда
по-блестяща от всякога, намерила е
щастието в любовта с втория си съпруг Кийт Ърбън и е сбъднала мечтата си да има собствени деца.  
„От най-ранна възраст знаех, че не
искам да пропусна нищо, което животът ще ми предложи, само защото
би било необмислено и опасно – споделя звездата. - Преминавайки през
всичко, сега се чувствам по някакъв
начин по-спокойна. Но и странно
тъжна. Мисля, че винаги съм била
тъжна...“

Червенокосата австралийка от
малка е под влияние на внушенията
на майка си, феминистка по убеждения, и баща си - психолог и социалист, че на първо място трябва да е
самостоятелна и да има образование.
Като дете дори не може да си играе
с кукли Барби, защото според майка
й, тези играчки са символ на подчиненото положение на жената. Но
момиченцето толкова иска да е като
другите, че открадва от един магазин
мечтаната кукла. Иначе Никол и помалката й сестра Антония участват
постоянно дейно в обществената дейност на родителите си, раздават листовки по улиците на Сидни, а вечер
край масата обсъждат всички текущи
социални проблеми. Но двете сестри
са много различни. Докато брюнетката Антония кара по цял ден сърф
в Океана с връстниците си, червенокосата Никол, чиято кожа е много
чувствителна и има слънчева алергия,
37
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Момичетата на

Джеймс
Бонд
Изкусителни, елегантни, фатални – те знаят
как да накарат всеки мъж да се обърне след тях
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П

риятно ми е, Бонд.
Джеймс Бонд“ - тази
реплика вече половин
век се носи из кулоарите на кино индустрията. И извън нея.
Да, на нас, дамите, лесно ни омекват
коленете от нея, най-малко заради
мъжът Джеймс Бонд. Точно тогава
идва и желанието да влезем в ролята
на онези неустоими момичета от поредицата за легендарния герой, които винаги са неотразими, бляскави и
красиви. Искаме техния поглед, тяхната походка, тяхната фигура. Всичко.
В най-новия филм „007 Координати:
Скайфол“, чиято премиера е на 26
октомври, това са французойката Беренис Марло и британката Наоми
Харис. Добрата новина е, че и вие
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„Има някаква
чувствена сила,
която излъчват
момичетата на
Бонд, както и силна
индивидуалност. Ето
защо ги харесвам“

Беренис Марло
49
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Посоки

влюбен

Мексиканците предпочитат и до днес да наричат
Героичния Пуебла де Сарагоса

със старото му ангелско име

О

фициалното наименование на този мексикански град е Героичният Пуебла де Сарагоса (Herоica Puebla
de Zaragoza), но местните жители предпочитат друго, не
толкова героично, но пък много повъзвишено – Градът на ангелите.
Чувайки Мексико, във въображението неминуемо изниква образът
на пирамиди, кактуси и весели момчета със сомбреро, пиещи текила.
Story
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Някой може би ще припомни, че в
миналото Мексико е населяван от
многобройни индиански племена, говорещи на отмрели вече езици, само
че днешните мексиканци говорят на
испански. Испанският език идва по
тези земи с конкистадорите, когато
Ернан Кортес с огън и меч завоюва
нови територии за испанската корона. Точно три века, от XVI до XIX,
Испания властва над задокеанските
територии на американския континент. 

Град на ангели,
ни вулкани и моле
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Party
къде бяха
звездите

Мис и Мистър Англия бяха
специалните гости на лорд
Евгени Минчев. Топмоделът
Карина Георгиева (първата
вляво) бе дамата на
вечерта, а Анна Палашева
направи своя светски
дебют

Изискано,
по английски
Лорд Минчев посрещаше гостите на 20-ия юбилеен бал
на топмоделите с Мис Англия 2012 Шарлот Холмс
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