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Ако бяха смели,
всички щяха да
постъпят
като мен
След излизането
от VIP Brother

ЕВГЕНИ
МИНЧЕВ

разкрива защо
си е позволил да
плаче, кои са найлицемерните хора,
които е открил в
живота си, и как си
е забранил да има
приятели
9
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Т

ой е арогантен, но
може и да пророни
сълза. Той е влудяващо егоцентричен
и безпардонен, но
вместо да му обявят война, всички
обидени се опитват
да му станат приятели. Мразят го, но
се усмихват, когато той им се усмихне.
А видят ли го кисел, отстъпват на безопасно разстояние и започват да стъпват на пръсти. Това е Евгени Минчев
– лорд и член на Политбюро на VIP
Brother, който напусна своя „Образцов
дом“, споделян с още 17 съквартиранти, и се върна обратно в самотния
си свят, макар и вечно заобиколен от
хора. Той реши да разкрие за себе си
това, което е останало невидимо до
този момент.

Ти се оказа най-конфликтният, но и найискреният участник във VIP Brother. За
първи път показа, че можеш да бъдеш
и тъжен, и дори да плачеш. Кои са онези
ситуации или човек, които най-много са
те наранили?

ЕВГЕНИ МИНЧЕВ: Сълзите са най-искрената препоръка за един човек. Ако
човек може да се разчувства, да има
смелостта да изрази душата и мислите си чрез плач, това може да е само
комплимент за личността му. Сълзите
не са непременно вик за съчувствие,
за слабост или състрадание. При мен
те допълват душата, доливат оазиса й,
когато той пресъхва. Моята душа има
нужда от напояване, защото е градина
на чувствата и мислите ми. Да поплача е рядка привилегия, към която
не останах безразличен и пред цяла
България. Също така сълзите на един
мъж са цялата му сила. Всеки може с
мускули и оръжие, аз постигнах своето
разкриване поетично и едновременно
с това, мъжкарски. Сълзите, изплакани
във VIP Brother 2014, не бяха адресирани, както някои си мислят, към Иво
Аръков. Те бяха породени от общото
ни усещане към песента на Емил Димитров „Ако си дал“, прозвучала след
три седмици на изолация, с повод като
рождения ден на Аръков. Това може
да свърже двама мъже много по-яко
от секс или друг допир. Да плачеш в
очите на друг мъж е изключително
мъжествено.

Кой е най-тъжният и най-хубавият ти
празник като дете?

ЕВГЕНИ МИНЧЕВ: Нямам спомен за
тъжен или хубав празник като дете.
Story
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„Мотото ми
постепенно
става: Човек
ли е, не ми го
хвали“

ЕВГЕНИ МИНЧЕВ
Дава част от хонорара си на
Британския легион
Както обеща преди влизането
си в Къщата на VIP Brother, лорд
Минчев ще даде част от космическия си хонорар за нуждите
на Британския кралски легион.
Евгени ще бъде сред гостите
и дарителите на годишния бал
на Британския легион в Лондон,
който се провежда под патронажа на кралското семейство. По
време на своя престой в британ-

ската столица, известният PR и
продуцент ще вечеря със звездата от сериала „Ало, ало“ – Гай
Синър, познат като майорът-гей
в комедийния ситком. Синър ще
присъства като почетен гост
и на 25-ото издание на конкурса
за успели жени „Бизнес дама на
годината“, който ще се проведе
на 3 декември в балните зали на
„Шератон“.

Звезди

Музиката е
тяхната игра
КРИСИЯ обича да лови риба с татко си, близнаците
ХАСАН и ИБРАХИМ тайно играят баскетбол

Т

рите деца, които ще представят България на музикалния конкурс „Детска
Евровизия“ 2014 в Малта –
Крисия Тодорова и близнаците пианисти Хасан и
Ибрахим Игнатови, искат да заменят
света на възрастните с този на децата, за да живеем всички на място без
глад, страх и война, хората да бъдат
честни и добри... Така се казва и песента – „Планетата на децата“, чийто
текст е дело на малката Крисия в съавторство с Ивайло Вълчев.
Тримата сладури изглеждат по-ско-
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ро срамежливи по време на интервюта, но когато са на сцената излъчват такова умение и страст, че човек
остава с впечатлението, че са родени
с музиката. А това всъщност не е
така.

Хасан и Ибрахим свирят на пиано
едва от 3 години, когато родителите
им ги записват в гимназията „Сава
Доброплодни“ в град Шумен. Само
за това кратко време обаче те са се
превърнали в истински професионалисти. Любимите им композитори
са Лист, Бетовен, Моцарт и Панчо

Въпреки многото
задачки, Крисия
успява да се
справя с всичко

Владигеров, който прекарва ранното
си детство в града, в който те живеят – Шумен. „Но дори да сме в Ню
Йорк, има ли разбирателство и хармония в семейството, ще има щастие, градът няма значение“ - казва
бащата на близнаците - Дениз, който
е завършил „История и археология“
в Шуменския университет и свири на
гъдулка. Каките на Ибрахим и Хасан
– шестнадесетгодишните близначки
Нермин и Мерлин, също са много
музикални. Те обожават народните
песни и участват във фестивали и
конкурси. А майката Себиле винаги

Звезди

Убеден, че това е
голямата му любов,
рапърът дори си татуира
името на актрисата

След три нещастни любови
WOSH MC мечтае за
семейство и дете, но го е
страх да се влюби отново

М

акар и поулегнал,
както и сам твърди, рапърът Стефан
Иванов, познат като
Wosh MC, крие в
себе си онова зрънце
на бунтаря, което може всеки момент да поникне и да го превърне в
предишния необуздан, импулсивен
мъж, който плаши жените. Малко
от тях обаче познават другата страна
на 30-годишния изпълнител, защото
за разлика от клиповете му, където
момичетата се въртят на рояци около Стефан, в реалния живот той бил
истински влюбен едва три пъти. И в
трите случая половинките му го зарязват, а той тежко изживява разочарованието на любовния фронт.

Син на актьорите Иван Иванов
и Петя Силянова, отгледан по софийските театри и гонил топката по
криволичещите улички на село Оборище, където баща му купува къща
преди повече от двадесет години,
Стефан от малък е бунтар с ранимо
сърце. Бил отличник в гимназията,
само по математика не му вървяло,
дори му писали веднъж двойка за
срока. Толкова се обидил, че година
Story
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Три пъти
за щастие

Звезди

Мама е
тотален пич
Дъщерята на ЙОРДАНКА ХРИСТОВА – ИВАНА, е много близка с
майка си, която оставя кариерата си на заден план, за да се грижи за
нея и брат й като малки
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Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Вечната дама
Във VIP Brother КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА успява да съхрани себе си, както
през всички изпитания на живота си, пълен с върхове и спадове, два неуспешни
брака и няколко големи любови
Story
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

НАЙ-НЕОБХОДИМИТЕ
АКСЕСОАРИ ТАЗИ ЕСЕН

Крайности
в маникюра

&

ТОП

10
В ТОПЛО
КАФЯВО

Като меко

ОДЕАЛО

СЕКС С
ПРИЯТЕЛ

Ортомолекулярно
хранене

Beauty

По-младата ДЕЛЕВИН не
се притеснява да показва на
целия свят как се забавляват
момичетата. Последователите
й в социалните мрежи пък
нямат нищо против да
говорят за това

С

лед като светлините угаснат, тя захвърля високите
точкета зад кулисите и слага любимите си кецове. Заменя роклите за милиони
с обикновен суитчър и надига чашата шампанско без значение,
че афтърпартито отдавна е приключило. Кара Делевин е една от най-влиятелните личности на Острова, а е
само на 22 години. Всички говорят за
Кара, а Кара предпочита да говори
на онези, които я слушат. И да се забавлява. Никога не си е представяла,
че ще стане модел. Напротив, гледала пренебрежително на тази професия. Нищо, че първите й моделски
изяви дошли, когато била само на 10
години. Загърбила ги бързо, мечтаейки да стане музикант или актриса.
Желания, от които не се отказва и до
днес. Сякаш кариерата й на модел е
само пътят до тях. Път, който й носи
световен успех, кампании за милиони
и няколко успешни дизайнерски колаборации. И пак, подчертаваме, тя е
само на 22. Въпреки че следва стъпките на по-голямата си сестра Попи,
която също е модел, малката Кара с
изкусителен поглед и намахана походка задминава и нея, и всички останали кандидатки за слава, и то с

ПРАВИЛАТА
НА КАРА

Психология

Истината, която

не искате да знаете
Родителите са склонни да
упражняват КОНТРОЛ
върху децата си, но не
и върху собствените си
мисли. Запомнете – това,
което мислите, се отнася
само за вас!

Н

е прехвърляйте собствените си нагласи и мисли
върху децата си. Помислете – кой носи отговорността за утвържденията
и чувствата ви?

Определение за „добър” и
„лош” родител
Това е най-безсмисленият въпрос,
който са ми задавали – как се определя „добрият“ и „лошият“ родител?
Преди да отречете това твърдение,
нека да се изясня: Дали си родител,
или не - това няма значение. По-важното е да продължаваш да търсиш
отговора на въпроса: Кое ме кара да
бъда лош или добър? Най-опростено
може да го разберете, ако видите нагласата, която ви е накарала да слагате в строги граници определенията
„добър“ и „лош“. Смисълът, който
сме вложили в тези програми, ще
донесе по-скоро противоречия, отколкото позитивни нагласи. Затова се
отървете от определения като „лош“,
добър“, „луд“, „нормален“ и т.н.
Отпуснете се и бъдете Родител!
Как са ви хипнотизирали?
Опитайте се да си спомните думите на вашите родители.
„Учи, за да имаш работа!“
„Всичко хубаво в живота става,
благодарение на много труд!“
„Парите са приоритет на алчните
хора!“
Списъкът може да бъде удължен
безкрайно…
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Посоки
Казват, че замъкът
Хунедоара бил затвор
за Влад III Дракула
цели 7 години

Магията на
мрачните ле
Story
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егенди

РУМЪНСКИТЕ
ЗАМЪЦИ, които

днес са туристически
обекти, крият своите
страшни приказки от
далечни времена

К

огато става въпрос за Румъния и замъци, няма
човек, който първо да не
се сети за граф Дракула
и неговата крепост, превърнала се в гвоздей на
туристическия бизнес в северната ни
съседка. Истината е, че в страната
има още поне десетина замъка, които
си заслужава да бъдат посетени заради впечатляващата им архитектура от
различни исторически епохи. Съвременният посетител неусетно се пренася в миналите времена на битки,
драматични истории и мрачни тайни,
легендите за които обикновено звучат
малко страшничко на съвременния
човек.

Пелеш

Сълзите на една неутешима
майка
Лятната резиденция на румънския
крал Карол I и неговата съпруга кралица Елизабета, е построена в
края на XIX в., близо до курортния
център Синая, от най-добрите немски, австрийски и чешки специалисти. Идиличната картина на дворцовата сграда с красиви тераси, приютена в градина с фонтани и скулптури в
кьсноренесансов стил, секва дъха на
всяко момиче, което мечтае да бъде
принцеса. 160-те стаи и 30 бани очароват с еклектика от стилове и нищо
чудно, защото по вътрешната декорация на двореца е работил и самият
Густав Климт. Но колкото красив и
впечатляващ да е Пелеш, неговата
приказка е тъжна. Кралица Елизабета
остава в историята най-вече с литературния си псевдоним Кармен Силва – талантлива поетеса и писателка,
чийто произведения добиват европейска известност. Но „кралицата поет“,
както я наричат съвременниците й,
всъщност цял живот търси утеха в
57
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къде бяха звездите

Вечният
Жан-Пол Готие
Грандиозно шоу на
дизайнера събра
почитателите му
стр. 64

Храната
като изкуство
„Роял Кетъринг“
отпразнува 10 години
стр. 66

КИЙРА НАЙТЛИ
и партньорът
й БЕНЕДИКТ
КЪМБЪРБАЧ бяха
готови да танцуват
под дъжда на
премиерата на The
Imitation Game

Червен килим
под дъжда
Английският дъжд не можа да
помрачи настроението на звездите на

ЛОНДОНСКИЯ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ,

които няколко дни празнуваха
премиерите на филмите си
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