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От Надежда
до Нова
Зеландия и
обратно
Пламен Медаров от VIP Brother разказва за трудните си години и за

плана да направи нещо повече с живота си на другия край на света
Story
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ичността на
„марионетката“
във VIP Brother
– Пламен Медаров, така и остана забулена в
много неясноти
и много въпроси
останаха да висят във въздуха. Отношението към него както в Къщата,
така и на хората пред телевизионните екрани, беше поляризирано – или
беше много харесван, или отхвърлен
от някои от съквартирантите. Но
всички бяха единодушни, че е човек,
на когото не му пука особено какво
се случва около него, дори за здравите обиди, с които го „хранеше“ Мишо
Шамара. Милионер ли е наистина,
защо е живял на различни места по
света и какво е правил там, какви
са били родителите му, кой стои зад
гърба му, в какви точно отношения
е с жена си, какви са целите му и
какво търсеше в риалити формата?
Пред Story Пламен разказа живота
си, започнал като средностатистическо момче от столичния квартал „Надежда“.

Пламен има просторен офис в
нова бизнес сграда в София и за него
работят десетина служители. Всички
видимо много се вълнуват, че шефът
им е станал известен, украсили са
стаите с изрезки от вестници и списания. Фирмата му за електронни цигари – едно от малкото неща, които
станаха ясни за житието на брадъра,
видимо се развива добре. Но той се
цели в други, по-широки хоризонти така, както винаги е правил в съзнателния си живот.   
„Баща ми е авиотехник на пътнически самолети, а майка ми е учител,
с две висши образования, английска
и руска филология. Татко е работил
навсякъде по света, но първо в българските авиокомпании „Балкан“ и
Jes Air. Когато настъпиха годините на
прехода в България, стана таксиметров шофьор. Не изкарваше много.
Учителската заплата на майка ми
също не беше голяма, затова направиха сергия на пазара. Продаваше
основно тя, а аз й помагах през лятото. Продавах ябълки, бях на 13-14
години тогава“ – разказва Пламен.
Работата не тежала на момчето. Напротив, било му приятно, че помага
и също носи нещо вкъщи. Оттам дошъл хъсът му за продажби и свикнал
да е постоянно зает. „Харесваше ми
самата идея за правене на бизнес.
Story
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Бизнесменът
в офиса на
фирмата си
за елекронни
цигари в София
На среща в
Оукланд, Нова
Зеландия с бизнес
партньорите си
от Китай

Звезди
Актрисите
Койна Русева, Теодора Духовникова
и Радина Кърджилова

Специален проект – кампания „ДА
ОСТАВИМ СЛЕДИ II” на сдружение
„КАУЗА” е под патронажа на Христо
Мутафчиев.
Чрез тази инициатива организаторите
целят да насочат общественото
внимание към онкоболни деца и
набиране на средства, с които
да закупят уреди и машини за
онкохематологично отделение –
детска клиника УМБАЛ „Свети Георги”
ЕАД, гр. Пловдив.
(http://www.unihosp.com)

Банкова сметка в лева,
Обединена Българска
Банка, София,
клон Иван Вазов:
IBAN:
BG23UBBS80021088198030

Story

28

Q

Екип:
Фотограф: Велислава
Каймаканова-Ножарова
Грим и коса: Силвия Стойчева
Връзки с обществеността: Мартин
Райков
Правна помощ: Миглена Димитрова
Консултантски услуги: Ива Касабова
Организация: Владислав Ножаров и
Ивелина Моравенова
Oсветление: ТехноЕмСинема

Звезди
Любка
Биаджони цу
Гутенберг искала да

бъде като Майка Тереза

Т

я е баронеса, аристократично красива и елегантна,
но макар да живее в замък, не мисли и не позира
тщеславно като принцеса.
Всъщност приказните за
мнозина летаргичност и безвремие на
един замък, се оказват голяма отговорност за нея. „Не съм принцеса, но
пък съм щастлива жена, а отговорностите ми като баронеса са много:
организация, персонал, къща, официални срещи и представителство на
семейството. Работата е много, а децата и музиката отнемат много време: моят ден започва в 5,30 сутринта,
като водя след това децата на училище и свършва в 24.00 часа, като съм
научила партитурите си“ разказва без
излишна поза Любка Биаджони.

Има българо-италианска кръв, родена е в Рим, учила е в Музикалната академия в София, а сега живее
в семейните замъци на Гутенберг в
Германия. Майка й Цветана е преводачка в София, когато се запознава с
бащата на Любка - сеньор Биаджони,
който по онова време работел в България. Той е силна фигура в политиката, кмет на Флоренция и влюбен
в операта. Любка прекарва детството
си между класическата гимназия в
Рим, двора на църквата „Св. Георги“
в София и българските черноморски
курорти. В градинката до църквата
играла с братовчедка си и се разхождала с дядо си, който е бил опълченец и за кратко дори кмет на София.
Днес тя пее на децата си на три езика - на немски, италиански и български, а любимата песничка на малките
Йохан и Паулино е „Хей, ръчички“.
Но тази кратка и красиво сантиментална ретроспекция на живота й е
само част от визитната й картичка, в
която всъщност има и немалко колебания и премеждия.
Родителите на Любка били близки
приятели на Сергей Антонов. Когато
той е обвинен в убийството на Папа
Йоан Павел II, тя е само на 14 години и на тази крехка възраст разбира
какво означава да водиш борба и да
Story
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„Като дете
винаги се
вярва в
идеали: баща
ми е бил
идеалист
и аз също
все още съм
такава“

Любка
Биаджони

В замъка на
сърцето
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изкуството да живееш щастливо

Ухания за нежно
прелъстяване

Топ

Защо
обичаме
перли
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Щипка чар
в розово

Нежна
Какво
очакваме
от секса

зима
Думите, които
носят щастие

Секс
Eротичните ни въжделения говорят за

собственото ни възприятие на самите нас, за ролята ни в
живота и показват какво очакваме от секса с партньора

Сн. Shutterstock

Разкрийте сексуалната
си потребност
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т най-ранна възраст
всяко момиче има
собствена представа
какво за него е идеалният мъж. С годините
тя се променя, става
по-прагматична и в крайна сметка
жената разбира, че принцовете са
само в приказките. А в човека отсре46

ща трябва да цени други качества,
като честност, доброта, умения... Има
и такива жени обаче, които никога
не се примиряват с реалността, че
мъжете не винаги са красиви, умни,
богати и изтънчени.
Тридесетгодишната Джина, домакиня от Аризона, разказва: „Мартин ме
докарва до отчаяние. Винаги съм ис-

кала мъжът да ме води по ресторанти, а самият той да е красив, добре
облечен и изтънчен. Да, моят е такъв, но липсата на каквато и да било
фантазия у него, ме побърква. Познава само два вида вино – червено и
бяло и предпочита да пие бира.“
Джина обича Мартин, както и преди седем години, когато се запозна-

Посоки

Малката Ф
с немски пр
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Франция
ривкус

Страсбург брани

романтичната си
идентичност с френска
кухня в германски кръчми,
плюшени щъркели и
желязна дантела

Т

ози град категорично отказва да се предаде на бездушните институции. Вярно, че
най-често на телевизионните екрани го представя
огромна кръгловата сграда
от стъкло – дом на Европейския парламент, а името му се свързва все със
сериозни дела като човешки права,
съд и подобни. Но този Страсбург от
новините няма шанс да задуши старата романтика на Средновековието,
останала в кръвта на жителите му,
заедно с историите и легендите за постоянните войни между Германия и
Франция за града на миролюбивата
река Ил в сърцето на Елзас.

Символът на Страсбург, поне за
местните, е щъркелът. През пролетта и лятото щъркелите си идват
тук, защото това е тяхното вкъщи.
През останалото време, когато големите бели птици мигрират на юг,
къщите се окичват с плюшени  щъркели. Така е в стария Страсбург, където сутрин тесните улички ухаят на
прясно изпечен хляб и кифлички, а
от реката се чуват гласовете на патиците, които щъкат между елегантни бели лебеди – другите неизменни
жители на Страсбург. Денят започва
с ароматни френски кифлички и продължава в най-хубавото място - така
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Орлин Павлов и Ники
Кънчев, които са редовни участници в надпреварата, се съревноваваха
на финала, но само единият от тях победи

Party
къде бяха
звездите

Равен старт
Поредната оспорвана битка между родните
знаменитости се проведе на 12-тия традиционен
Jim Beam Турнир по Генерал
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