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Stars
историите
на звездите

Струва
скъпо

АНЕЛИЯ е един от най-обичаните музикални изпълнители в

България и 12 години след старта на кариерата й продължава да е
на върха и да бъде сред най-скъпоплатените звезди
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ни преди концерта й на 29
ноември, в
който ще изпълни безспорните си хитове
и дуетните си
песни с Миро,
Преслава,
Илиян, Гъмзата, певицата казва, че музиката е нейният живот и тя следва своя път, което я кара да се чувства пълноценна.
Всепризнат талант, Анелия е изцяло
отдадена на музиката си, категорични
са всички около нея. Оказва се, че е
една от най-търсените изпълнителки
на 2014-а година, а хонорарът й надвишава дори 7000 лв. Респектираща
цифра предвид девалвиращата популярност на поп фолка. Не скрива задоволството си, че може и знае как
да поддържа цената си – като изисква
от себе си и от останалите максимално. Запознати твърдят, че е много твърда и към мъжете в живота й.
Разкриват, че отказва да се задоволи
просто да бъде с някого и да прави
компромиси.

Неотдавна се заговори в медийното пространство, че има връзка със сина на бившия министър на
околната среда Долорес Арсенова –
Калоян, което тя категорично отказа
да коментира. Всички знаят, че тя
ревниво пази личния си живот. Знае
се, че една от сериозните връзки в
живота й приключи заради това, че
отказала да роди дете на мъжа до
себе си. Бракът й с Константин Динев – бащата на детето й, също приключи поради силния й характер.
В момента се говори, че Анелия
няма връзка, но никак не страда от
този факт.
„Във всеки мъж с когото съм имала връзка, аз търся баща ми, който
почина, когато бях на 15 години. Той
беше много семеен тип – прибираше
се в 10 вечерта от работа вкъщи и се
отдаваше на семейството си. С майка
ми бяха нормални, средностатистически хора, които работеха съвестно и
си гледаха семейството - водеха „скучен живот“, както биха го определили
някои. Аз разбрах, че хората може да
си изневеряват, чак когато завърших
училище и видях другата страна от
реалния живот. Моите родители са
живели щастливо“ - признава Анелия,
чиито модел за семейство си остават
Story
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Певицата в
момента няма
връзка, но не
страда от
този факт

Звезди

Време за
момчета Кубрат,
Тервел и
Калоян

БОКСОВИТЕ
РЪКАВИЦИ СА
ПРИБРАНИ
КУБРАТ ПУЛЕВ много обичал Коледа, защото не ги

наказвали с брат му, дори когато правели бели

К

аквото и да се
каже за Кобрата тези дни, със
сигурност ще
раздели хората
на две. Защото след мача с Кличко, за
Кубрат Пулев няма средно
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положение в очите на публиката – той е или абсолютен национален герой, или
пълен неудачник. Но така
е, когато страстите още не
са утихнали. А какво прави
през това време шампионът, който при всички поло-

жения си е заслужил дълга
почивка? Когато прибере
боксовите ръкавици, той
просто се радва на голямото си семейство и с нетърпение очаква Коледните
празници. Така било, още
когато двамата с брат му

Тервел и
трите им
сестри били деца. „Ние с
брат ми правехме доста
бели и татко ни потупваше. Но не и на празници.
Тогава се събирахме цялото семейство, правеше се
голяма маса и, разбира се,
имаше подаръци“, спомня
си Кубрат. Днес той особено цени тези дни, защото
това е времето, когато, макар и променено, семейната традиция събира двамата
братя и сестрите им Ани,
Виктория и Боряна, заедно
с техните семейства и деца.

Самият Кубрат отдавна
мечтае за наследник, но
е категоричен, че ще прояви, ако трябва шампионско
търпение, докато дългогодишната му приятелка
Андреа също го поиска.
Защото именно нея Кубрат
е избрал за майка на децата си. Дотогава обаче
в центъра на вниманието
му остава племенникът му
Калоян. Синът на Тервел
Пулев и половинката му –

Звезди
Много скоро Ели
ще бъде отново
под светлината на
прожекторите

ЕЛИ ГИГОВА

се готви за ново
предизвикателство,
дни след като излезе
от Къщата

М

нозина
харесаха
усмивката
и премереното й
поведение,
други определиха действията й в Къщата на VIP
Brother като добре прецизирана тактика, а трети
приеха Ели Гигова като
дама, която знае как да се
държи и да бъде дипломатична. Тя самата не съди и
не коментира нито едно от
определенията за себе си,
но смята, че е направила
най-важното – постигнала
е целта си да докаже колко грешен е бил нейният
образ на „глезлата на татко“. „За мен всеки път се
лепва прототипът „милионерската щерка с претен-
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Постигнах
целта си
циите“. Исках да докажа,
че не е вярно. Това беше
моята цел. След като излязох от шоуто, майка ми
беше първият човек, който
ми каза, че няма от какво
да се притеснявам, а баща
ми ме поздрави за поведението ми“, казва Ели, но и
признава, че накрая вече
се е чувствала амортизи-

рана. „Когато се чувстваш
зле, не си себе си. Мисля
че и зрителите, и съквартирантите, разбраха каква
съм като характер и като
човек. Не влязох във VIP
Brother, за да печеля шоуто. Пристъпих прага на
Къщата, за да се преборя
с предрасъдаците“, откровена е Гигова, когато раз-

казва как битовизмите и
спречкванията на тема кой
колко е изял, кой какво е
взел, по какъв начин ходи
до тоалетна и т.н., просто
са я шокирали. „Тези неща
по принцип не ме интересуват. Вярвам, че и в живота на повечето хора не са
водещ интерес. Има много
по-важни неща, върху кои-

Звезди
Ивана гонила Боби
цяла година преди
първата среща

навала кой кой е. Любовта
между двамата не само не
пламнала от пръв поглед, а
на дългокраката красавица
й отнело доста време да навие твърдоглавия репортер
да излязат заедно.

Преследване с
годежен пръстен
БОБИ ВАКЛИНОВ от „Господари на ефира“ вече е сгоден за
приятелката си ИВАНА, макар до миналата година да бил

Е

върл противник на брака

дин от най-напористите репортери от „Господари
на ефира“, Боби
Ваклинов вече е
сгоден. До миналата година и през ум
не му минавало да сложи някога сложи годежен пръстен на ръката на
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жена. Но и той си намерил
майстора. Щастливката се
казва Ивана и двамата се
запознали, когато тя пристигнала в продуцентската
компания на стаж. Момичето завършва бакалавърската си степен по бизнес
администрация и записва
магистратура по менидж-

мънт и лидерство и й било
интересно да види отвътре
продуценството като бизнес. Първоначално Ивана
не била много наясно с
това, че Боби е звезда, защото през последните години живеела с родителите си
в чужбина, рядко гледала
предаването и не разпоз-

В началото той изобщо
не й обръщал внимание
и дори сериозно я възмутил още при запознанството им. „Не го харесах
отначало, защото ми се
видя арогантен – разказва
Ивана. - Отивам в офиса
като нова колежка, подавам му ръка и си казвам
името, а той си рови във
facebook-а и само едва-едва ме погледна с едно око.
Измърмори: „Аз съм Боби“
и продължи да си гледа в
компютъра. Бях възмутена. Като се запознаваш, е
възпитано поне да подадеш
ръка.“ Ваклинов пък бърза
да се оправдае, че бил в период от живота си на „активен промискуитет“ (което
ще рече безразборен избор
на парньорки), имал едва
ли не харем от момичета
и отчел, че стажантката
наистина е много хубава,
но – дотам. „Познавах и
много други хубави момичета и не се впечатлих особено“ – откровен е той, с
което си спелечва гневния
поглед на годеницата си.
Но после и двамата се разсмиват. Ивана пояснява, че
с течение на времето, дока-

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите
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Другарят с душа
на философ
ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ живял като партиен бохем, но

талантът му да се взира в човешките души го направил
един от любимите писатели на няколко поколения
ато че
две души
са живели паралелен живот в сърцето на Павел Вежинов – душата
на бохем и тънък психолог,
който умее да намери вай-човешката фелософия в битовизма
на ежедневието, и душата бедното
момче от софийската Драз махала, което събирало разпилени
от каруците въглища и ги продавало,
за да спести пари за билет за кино. И
което, логично, се влюбило в идеята
за социалната справедливост и социализма, а после се превърнало в истински другар от елита – готов да накаже
всеки, кривнал от партийната линия,
но и черпещ щедро от облагите, достъпни само за избрани. Кой всъщност
е Павел Вежинов? Този въпрос не са
си задавали нито хлапетата от времето
на социализма, които учеха в училище
стихотворения за партията, но вкъщи
предпочитаха да четат „Следите остават“, нито младежите, които още преди абитуриентския си бал мечтаеха да
станат студенти в София, за да могат
да седят в кафенето с големи прозорци на бул. „Руски“ и да гледат минаващите по жълтите павета, както правят любимите им герои от „Нощем с
белите коне“.
За цяло поколение поклонници Павел Вежинов си остана единствено
онзи, различният писател, близък на
трепетите, предразсъдъците, любовта
и разочарованията им, без партийна
окраска. Затова никой, освен може би

хората, които са го познавали отблизо,
не свързва образа на писателя философ и тънък психолог с портрета, от
който гледа строго другарят Вежинов.
Което е неподправено доказателство,
че няма режим, който да попречи на
таланта да намери пътя си като трева
в асфалта.

Битието на един от малкото ни
съвременни класици също е противоречиво или, може би просто е един
пълноценно и пъстро изживян живот. Роден преди 100 години в един
от най-бедните квартали на София,
известен днес като кварталът около
Сточна гара, Никола Делчев Гугов,

както е истинското му име, дошъл на
този свят с наследството на комитския
род на дядо, член на хвърковатата
конница на Бенковски и заточеник в
Диарбекир, който все пак се оказал
толкова жилав, че оцелял. Баща му
пък въртял малко кафене, но семейството се изхранвало главно от гасене
на вар за строежите и друга хамалска
работа, в която бъдещият писател помагал и след като го записали в елитната тогава Първа мъжка гимназия.
Бунтар с твърде свободолюбив нрав,
той попада в черния списък и няколко пъти бива изключван от училище
за левичарски и ремсистки протести.
Дори, за да завърши, се прехвърля вечерно обучение. Нищо чудно, че след
деветосептемврийската революция
през 1944 година, Павел Вежинов не
само става член на комунистическата
партия, но и върви твърдо по стълбата
на назначенията, които са невъзможни за непроверени другари. Другият

„Парите нямат свое лице и свой образ , стават
като човека, който ги носи“

Не може да
си представи
живота без
приятели и
философски
разговори
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

НОВОСТИ В
ГРИЖАТА
ЗА КОЖАТА

&

Кога
дрехите
са опасни

НАЙНЕЖНОТО
БЕЛЬО

От неговия
гардероб

7 рецепти за
справяне с обидата

УБИЙЦИТЕ
НА СТРАСТТА

Зона здраве

ПРЕЧИСТЕТЕ СЕ
По време на коледните
пости заменете месото с
ориз и нахут, хапвайте
повече ядки и сезонни
плодове, за да бъдете

ЗДРАВИ И ЖИЗНЕНИ

М

акар Коледа да ни се
струва все още далече, празничната украса напомня наближаването на най-прекрасния празник, на
който се срещаме с близките си, пожелаваме си здраве и благоденствие,
и то на пищна трапеза. Преди това
обаче да ви припомним – сега са коледните пости. И макар смисълът на
християнския пост е да е очистим душата и мислите си, тялото ни също
се нуждае от пречистване.

Без месо
Това е първото, което изниква в
съзнанието ни, стане ли дума за пости. Въздържанието преди Коледа
(Рождественски пост) трае 40 дни.
Най-дългите и строги пости са великденските (Велик пост), които започват седем дни преди Великден и
продължават 40 дни (плюс 7 дни от
седмицата на Христовите страдания).
Защо се пости?
Според църквата истинският пост е
вид отчуждаване от злото. Постещият
се въздържа от блажна храна с религиозно-нравствена цел. За църквата
постите са основният начин да бъде
преборен грехът, изначално заложен
в човека. Постенето, като приемане
само на определен вид храна, трябва
да бъде съчетано и с духовен пост.
Само така душата на човека ще бъде
спасена.
Съществуват шест степени на
строгост при постенето:
• яде се всичко, освен месо (на
Месни Заговезни)
• хапва се риба
• може да се яде храна, приготвена
Story
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Посоки

Снежните майму
от Дяволската
долина

Story
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уни

Уникалният вид
макаци могат да бъдат
наблюдавани отблизо само
в ЯПОНИЯ, близо до
Нагано, където отмарят
в естествено езеро с гореща
вода сред скалите

М

алцина познават магията на мястото,
близо до Нагано,
сгушено в прегръдките на Японските
Алпи, което японците наричат Игокудани (Jigokudani)
или Дяволската долина. През 1964 г.
то е превърнато в национален парк,
за да може повече хора да имат възможността да се докоснат до света
на снежните маймуни – рядък вид
макаци, които се срещат единствено
тук и на островите Хоншу, Шикоку
и Кюшу в северна Япония. Повечето
хора, които посещават покритата със
странна мъгла долина, са изследователи, но не са малко и любознателните любители на животните, които
пъплят по специално създадените пътечки и мостчета, за да видят отблизо снежните маймуни. Никой не знае
кога точно и защо този уникален вид
макаци се е заселил сред стръмните скали и заскрежени гори, където
снежната покривка се задържа по 4-5
месеца през годината. Но това, което им помага да оцеляват с малките
си, и даже да доживяват до дълбока
маймунска старост, са топлите термални извори - своеобразен SPA комплекс на открито, сякаш специално
създаден за тях от природата.

Долината е наречена „дяволска“
заради огромните облаци пара, които
бълва към върховете, и прави пейзажа наоколо мистичен, а през зимата,
когато всичко наоколо е покрито с
дебел сняг, направо нереален, като
в сюрреалистичен филм. Всъщност
това са парите на врящата вода, която извира от малки пукнатини в заледената земя, оформена някога от
изригнал вулкан. Долината се намира
на 850 метра надморска височина, а
районът около нея е слабо населен.
Може би причината е специфичният
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Двамата актьори не
спряха да се смеят
и радват, въпреки
че не спечелиха, но
пък опровергаха
всякакви слухове за
вражда помежду им

къде бяха звездите

И ние ще бъдем
генерали
Калин Врачански и Орлин Павлов се забавляваха на 13-ото
издание на емблематичния ТУРНИР ПО ГЕНЕРАЛ
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