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Парите не са
най-важното
КРИСКО мечтае за добри

приятели и една жена, която да го
обича и да му роди две-три деца
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ристиан Талев
или просто
Криско, както
го познават
и най-малките, сега е натоварен със
задачата да
обучава млади таланти в
музикалното шоу Х Factor, а на тези,
които не стават за музикалната сцена, да показва правия път. Прави го
с категоричност, но и с чувство за хумор, каквото единствено най-близките му знаят прекрасно, че притежава.
„Всъщност хората започнаха да виждат все по-често истинския Криско.
В X Factor съм себе си. Аз съм позитивен, обичам хумора, иронията и
самоиронията. И гледам да помогна
с каквото мога, но само на хора, които го заслужават“ - разкрива той пред
Story част от истинския себе си, което
е рядкост за изпълнителя на „Шапка
ти свалям“.

Всеизвестно е, че Криско не обича
да говори за личния си живот: „Предпочитам да се говори за песните
ми“, заявява рапърът, за когото обаче
близките твърдят, че макар да слага
под похлупак най-интимните моменти от битието си, изобщо не е момче, на което му пука какво казват за
него останалите. Предпочита да е позитивен, защото е разбрал, че както
гледаш на живота, така и той гледа
на теб. А той иска и го вижда в светлите му краски. „Спокойно момчета,
днес е облачно, утре ще е слънчево
и за нас“ - усмихва се обикновено на
екипа си, когато има спънки, и гледа
още със ставането от леглото си да
изкрещи „уау“. А без проблеми не минава, разбира се, и при него. „Имам
препятствия, при популярните винаги
се намира някой, който иска да те
смъква надолу, но на мен не ми прави впечатление.“
Хората, с които работи, не се притесняват да го потърсят за съвет –
какъвто и да е той, по което и да е
време. Сред приятелите се нарежда
и малката Дивна, която израсна пред
погледа на публиката и от малкото момиченце, което пееше „Ти не
можеш да ме спреш“, стана красива
млада дама. Това е и парчето, което
ги среща. А ги запознава Миро, когато поръчва на Криско да направи
песента. „Трябва да извадим нещо, с
което Дивна да избухне“ - казва му
той. А Криско си мисли: „Тя е малStory
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Новото му
парче разказва
за живота му
извън сцената

Неговият живот
Новият сингъл на Криско се казва „Нашият живот“. Песента е
с по-старо звучене и основната
тема в нея е развитието на
младите хора в България. Интересното обаче е, че парчето
описва съвсем точно живота
на Кристиан Талев – от началото досега. „Животът ми не
е много по-различен от този
на връстниците ми. Приемам
тази песен по-лично, затова
реших да заснема видеото
в Габрово, в Априловската
гимназия, където учех. В клипа

вземат участие мои съученици,
истинската ми класна ръководителка, а идеята е на режисьора Кирил Киров- Кико, които
е и режисьор на Х Factor.“
Екипът има леки пречки с
полицията в началото, защото снимат кадри из града с
атрактивни автомобили, но в
крайна сметка служителите на
реда им влизат в положението
и работата продължава без
повече спънки. Дори времето,
макар и да е началото на октомври, е на тяхна страна.

Звезди

Джулия и Дани
обясняват как той
й е избрал роклята

ДЖУЛИЯ РОБЪРТС

превърна мъжа си в личен
стилист, за да покаже
колко той я обича

Д

ОБСЕБЕНА СЪМ
ОТ СЪПРУГА СИ
Story
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Всичко започна от една рокля и
блейзер, с които Робъртс се появи на
ежегодно благотворително събитие
в Лос Анджелис. Погледите веднага
бяха приковани към роклята - доста
по-къса и по-цветна от това, което
актрисата определя като свой стил,
а в добавка и избрана от последната
колекция на дизайнер, който до този
момент не е забелязвала. „Мъжът ми
избра тоалета ми“, сподели Джулия
веднага, щом микрофоните се насочиха към нея за непринудено светско
интервю. На въпроса, кое е нещото,
към което се чувства пристрастена
пък, побърза да кимне многозначително с глава по посока на Даниел Модър, а за всички, които не са
разбрали категоричността й, поясни.

Guliver/Getty

жулия не е от жените,
които биха си позволили
да останат незабелязани
на обществено събитие.
Още повече сега, когато
за нея се говори повече
като за бъдеща изоставена съпруга,
отколкото за новите й професионални
подвизи. Инстинктът за оцеляване и
опитът да отиграва с лекота възможностите на светския ринг и този път
я вкараха в светлините на прожекторите по най-добрия за нея начин.

Звезди

Хейдън пусна
първата си
снимка без
грим в twitter

Кличко
се умилява от
дъщеря
си, но
забравя
майка й

ХЕЙДЪН ПЕНЕТИЪР

не може да се пребори с
депресията си, на Кличко
не му пука

Story
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Имам
нужда от
помощ

Звезди
СВЕТЛАНА
ВАСИЛЕВА сама

си противоречи
била ли е жертва на
сексуално насилие и
до днес истината
остава под въпрос

Е

дна от скандалните участнички във VIP Brother
преди време разказа сърцераздирателна история как
като 18-годишно момиче е
станала жертва на групово
изнасилване в родния си град Търговище. Най-гадното в деянието е, че
било организирано от тогавашния й
приятел. За първи път Светлана Василева сподели този кошмарен епизод от живота си пред Story и обяснението, че когато прочела в списанието изповедта на Мис България 2009
Антония Петрова за отвличането й от
психопат, решила, че е длъжна също
да разкаже своята тайна. И с това да
помогне на други момичета, преживели подобен ужас, да говорят и да
се опитат да го превъзмогнат, както и
на всички останали да се предпазят,
като не бъдат наивни.

След интервюто в Story още няколко медии дадоха трибуна на носителката на награда в известен еротичен конкурс. Само че версиите на
Светлана за случилото се, навсякъде,
където говореше, се различаваха. И
то така, че и до ден днешен не може
да се разбере дали блондинката е
била изнасилена, или е успяла да се
измъкне от клопката.
Пред Story преди 5 години Василева разказа как заради срама и
обидата била зазидала в паметта си
ужасната случка. За нея знаели само
майка й и две много близки приятелки: „Тези хора съсипаха живота ми.
Години наред не можех да погледна
изобщо мъж и да му се доверя, камо
ли да остана някъде насаме с него.
Това беше голям стрес за мен. Онова
момче ми беше вторият и много му
вярвах.“ С въпросния си тогавашен
приятел, който бил 4 години по-голям
от нея, тя излизала едва от месец и
била лудо влюбена. Може би затова
подхождала доста наивно. Това, което не можела да разбере, било, защо
той постоянно й говорел как неговите
приятели много я харесват. ВъпросниStory
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Изнасилена
или не

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите
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Господ ми
изсипа толкова
много щастие
ВИОЛЕТА БАХЧЕВАНОВА е рекордьорка

по най-дълъг и щастлив брак
ва пъти Виолета Бахчеванова среща Ванга - и двата пъти пророчицата не се е
заинтересувала от нея. В Рупите идват хора нуждаещи се, отчаяни, болни
и съсипани от мъка
за изгубени близки
или погубена душа. А
на Виолета Бахчеванова какво й липсва?
Тя е щастливката на
Мелпомена, благословена
с любов и вдъхновение.
Първият път срещата е в една нощ
заедно с Апостол Карамитев и колежката Жени Божинова. Народният
театър играе в Петрич „Рожден ден“
на Драгомир Асенов. След две представления и час и нещо бърз сън, тримата се отправят към дома на Ванга в
около три часа след полунощ. Дворът
е пълен с хора. Чакат, чакат, докато започва да се разсъмва. В къщата
се разбуждат, дърпат се пердета, чува
се тракане на съдове. Към шест часа
Ванга отваря вратата, изправя се на
стълбите и започва да хока: „На какво
прилича това! Колко души сте дошли?
Защо толкова рано сте дошли! Аз нямам лекар, нямам кой да ме лекува.
Ето, боледувам, главата ме боли, а вие
идвате и ме смущавате! Дошли сте
близо 90 души!“
Някой се обажда плахо, вероятно
преброил хората по време на чакането: „Е, ние сме трийсет!“ Гласът на
Ванга се извисява ядосано: „Ами бучките в чантите?“ Тримата актьори се
споглеждат и разбират - всеки от чакащите е сложил в чантите и бохчите
бучки захар на роднини или приятели. В този миг пророчицата извиква:
„А тия, артистите, да си ходят! Аз на

тях няма да гледам! После ще кажат:
„Ванга така, Ванга онака! Хич не искам да ги знам! Ето, човекът отсреща
дошъл да му кажа къде му е детето.
Да знаете, махайте се, няма да ви гледам!“ Доста години по-късно Виолета
и съпругът й Васил Стойчев отиват на
екскурзия с автобус до Гърция. В групата пътува и един свещеник с жена
си. Когато стигат до Петрич, попът,
превзел сърцата на всички с духовитите си коментари, казва, че ще ходи до
Ванга. Бахчеванова го моли да я вземе
и така вижда за втори път пророчицата. „Прие ни в коридорчето пред стаята си. Тя говореше със свещеника, а аз
стоях на половин метър от нея. Въобще не се обърна към мен, не ми каза
и една дума. Двамата си припомняха
общи срещи при други хора, спореха
наистина ли са видели този или онзи.
Тя попита: „Къде сте тръгнали днес
на Илинден? Защо на Илинден?“ Три
пъти повтори въпроса си. После каза:
„Добре, пътувайте, ама на връщане
искам от теб един кръст! Да ми донесеш кръст!“ Помислих си - значи иска
кръстът да бъде с нас, като пътуваме
обратно към България. Свещеникът
наистина купи и й го занесе.“

Ванга не й казва, че все пак Виолета
е избрала спасителния път. Кулата
от слонова кост на актрисата се срутва след насилственото й пенсиониране
през 1993 г. заедно със Славка Славова, Мария Стефанова, Георги Георгиев-Гец, Георги Черкелов. Никой не
се намесва в тяхна защита. „Ясно ми
беше - хората се грижеха да оцеляват,
да преустройват живота си. Не се обидих, макар че ми се струваше ненормално да изчезне изведнъж цяла група
актьори, които държаха репертоара на
31
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ЗАВРЪЩАНЕ
КЪМ ЧЕРНОТО

Ароматите на
безкрайността

&

ТОП
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ИДЕИ ЗА
HALLOWEEN

Разкош за
ЗИМАТА
ТЯ Е ЛУДА НА
ТЕМА СЕКС

Щастието не е
крайна спирка

Психология

13 научни
метода, които
ще ни направят
по-щастливи
Дали хората
се РАЖДАТ
ЩАСТЛИВИ, или
стават такива?

Щ

астието не е крайна
спирка. То е начин на
пътуване. Не знам кой
го е казал, но е вярно.
То е начин на живот,
житейска философия и
възможност да изпиташ всички емоции, които животът ти предлага. Според много прочувания за щастието, и
най-вече тези на д-р Соня Любомирски, професор от Калифорнийския
университет (начерена още Д-р Щастие) щастието е 50% в нашите гени,
10% се определя от средата, в която
живеем, и от независещи от нас фактори; а 40% – от нашите съзнателни

Story
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действия и мисли. В 10-те процента
учените включват неща, като липса
на свобода, някакво тежко психическо заболяване или изключителна
бедност. С други думи казано, ние
имаме 40% (поне) контрол над своето щастие и можем да променим
т.нар. „генетично зададената точка
на щастие“, която всички притежаваме. Как и какво обаче е щастие?
Пожелаваме си го на рождени дни,
празници и всякакви радостни поводи. Но никой не си задава въпроса
какво е това чудо, наречено щастие?
Защото, ако не знаем какво е, ние
можем да гоним цял живот някакви

призраци и никога да не ги стигнем!
Според учените щастието най-често
се определя като „чувството, че животът ни е стойностен и пълен, усещането за радост, удовлетвореност
и благополучие, в комбинация със
субективното усещане, че животът
ни е добър, смислен и полезен“. Казвам „субективно“, защото всеки си
има свое мерило дали животът му
е смислен и полезен. Има хора, на
които, обективно погледнато, всичко
им е наред и няма причини да не са
щастливи. Въпреки това те се чувстват нещастни и сякаш все нещо не
им е наред. Обяснението се състои

Зона здраве

11 ЛЕЧЕБНИ
СВОЙСТВА
НА ТИКВАТА
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иквата е позната още от
дълбока древност – отглежда се повече от три хиляди
години. В Древна Гърция издълбаната и изчистена тиква
се е използвала като съд за
пиене. В Китай навремето тиквите са
били издълбавани, пълнени с монети
и поставяни в предната част на къщата, за да привличат като талисмани
богатството в дома. Пак в древен Китай, на младоженците се подарявала
тиква като пожелание за плодовитост.
В Лаос съществува легенда като тази
48

за Ноевия ковчег, според която местен праведник бил предупреден за
предстоящия потоп и той се скрил
със семейството си в голяма тиква.
Тиквите са били използвани за прогонването на злите духове в Тайланд и
Камбоджа. В тези страни те са били
прилагани и за лечение на безплодие.
Тиквата е основен атрибут и на мистичния празник Хелоуин в САЩ и
Западна Европа.
През вековете тя е била често прилагана и в алтернативната медицина
за лечение на различни заболявания

– висока температура, нервни разстройства, запек, болки в сърдечната
област.
Тъй като лечебните свойства на
тиквата са били широко известни, тя
се е отглеждала навсякъде и на големи площи. Освен това подлежи на
дълго съхранение без особени грижи.
Тиквата е много целебен зеленчук,
тъй като съдържа всички витамини от
групите В, С, Е, РР и Т, които се срещат рядко, а ускоряват метаболизма.
В тиквата има и витамин К, който
отговаря за съсирването на кръвта.
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Земята на ск
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крити Б

Тръгваме по царския път на
ИНКИТЕ от Свещената
долина до Мачу Пикчу
ез съмнение Перу е едно
от най-забележителните
приключения, които съм
предприемала сама по света,
след като през последните 10
години успях да стъпя на 5
континента, а в сърцето си пазя спомените за стотици места, които съм посетила. Това е разказ за момиче с раница, фотоапарат, усмивка, изпълнено
с вълнение сърце, неуморим приключенски дух и любопитство към загадките, поело само към Южна Америка
и другия край на света. Пет месеца
подготовка, детайлно планирана програма, 16 полета, 27 автобуса, 7 частни трансфера… Или 60 дни в Мексико
и Перу - пътуване към миналото на
изчезнали цивилизации. Перу е страна на разнообразието, която съчетава
всички човешки вкусове, предпочитания и енергия в едно – от амазонската
джунгла, планинските преходи високо
в Андите, шаманските ритуали и духовното пречистване, през колорита на
езерните хора от Титикака, енергията
на вулканите и най-дълбокият каньон
в света - Колка, до плисъка на Тихия
океан, природни резервати и приказни
оазиси сред най-сухата пустиня на земята - Атакама, предлагащи пустинен
адреналин за най-смелите. В сърцето
на Перу и до днес живота на места
остава недокоснат от модерния свят и
сякаш машина на времето ме пренася
200 години назад.

Куско и Свещената долина на инките са основна цел на всички туристи
в Перу. От тук тръгва влакът за Мачу
Пикчу и 5-дневният маршрут по „царския път“ на инките високо в Андите.
В три през нощта се понасям с таксито към летището в Лима, а по изгрев
вече летя към Куско и началото на
едномесечното приключение в Перу.
Краткият полет от столицата преминава над заснежените върхове на величествените Анди, а гледката буквално
спира дъха ми. Още в първите минути,
живописното градче, включено в списъка на ЮНЕСКО и древна столица
на Империята на инките, някак ми
напомня на родните Копривщица и
китните родопски селца. Калдъръмени
улички тръгват от централния площад
Плаза де Армас и се вият през квартали като Сан Блас, чак до най-високите
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къде бяха звездите

ЛОРД МИНЧЕВ и „Мис
Великобритания Вселена
2015“ – НИНА ФРАНС,
посрещнаха звездите на
бала – ФИКИ СТОРАРО,
НАТАЛИЯ ГУРКОВА и ДЖЕНА

Балът на топмоделите
почете Путин
Лорд Евгени Минчев събра СВЕТСКИЯ И БИЗНЕС ЕЛИТ,
Клаудия Кардинале също забелязана до него
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В ярка светлина

Литературен клуб събра
родни звезди
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Запознайте се с новия лик
на премиерата
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