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Stars
историите
на звездите

Родени един
за друг
Стойко Сакалиев и Станка Златева

се допълват идеално, градят планове за бъдещото и
споделят мечтите си
Story
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С

аката и Станкита – така се
наричат помежду си двамата и
изглеждат толкова близки, сякаш се познават
от години. А са
се срещнали за първи път само преди няколко месеца. „И аз имам чувството, че винаги съм го познавала.
А не обичам футбол, не гледам, няма
откъде да го знам“, обяснява собствената си изненада Станка Златева и
още преди да довърши изречението,
Стойко Сакалиев я допълва: „Имам
чувството, че винаги съм я познавал.
Разбрах го още като ми подаде ръка
на влизане в Къщата на VIP Brother.
Видях очите й и го разбрах. Очите
говорят много.“

Любопитният въпрос дали пък
нещо повече не се е родило от тази
случайна среща на сродни души замира още преди да бъде изречен. За
броени дни, откакто са „на свобода“
двамата са наистина неразделни, но
приличат повече на брат и сестра.
Нетърпеливото момче вече я е запознало с приятелката си Люси – найважната жена в живота му. И бил
много доволен, че видял одобрението
в очите на Станкита. „Тя наистина е
много готина, стабиляга. Предизвиква
респект и уважение, но е много добра. И го подкрепя“, споделя като поголяма сестра Станка, а това предизвиква огромната усмивка на Стойко,
който не може да спре да се хвали.
„Това е човекът, който ме промени в
истинския смисъл. Във всеки момент,
откакто съм я срещнал тя ми помага
за всичко. Нали знаете, футболистите всички сме простовати, наивни. Тя
беше човекът, който ми показа как да
бъда отговорен. Накара ме да се замисля, че трябва да се отдам на нещо
различно от футбола“, разкрива сърдечните си тръпки Стойко. Не крие,
че е по детски щастлив с новата си
любов, въпреки че тя живее и работи
в чужбина. Още повече, че  двете с
дъщеричката му Люба се разбирали
много добре. И каквото и да разказва, все поглежда за одобрение към
Станка. А тя отговаря с искрен смях
на въпроса готова ли е да стане кума:
„Няма проблем. Само да кажат“. Но
Саката не бърза със сватбата и с официалния подпис, който като че ли е
позагубил стойността си в неговите
очи. Той има зад гърба си един брак,
от който се ражда и дъщеря му Лю9
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Звезди

Върнете му
бизнеса
Тодор Славков не успя да си върне държавата,

нито шоуто, но пък стремглаво върви към дъното

Н

яколко пъти вече любимият бохем на България е забелязван от
репортер на Story на
централен столичен
булевард в небрежно
облекло, тип анцунг, и не по-малко
неглижирано поведение, вследствие
на страстта му към чашката. Друг
път пък е виждан безцелно да обикаля моловете, отново във видимо
обезпокоително състояние. Дали това
са само прецеденти, или един от любимците на публиката има сериозни
проблеми?

Наша проверка показва, че Тодор
Славков вече не е крупен бизнесмен, а приятелите му няма как да
му подадат ръка. Въпреки добрите
отношения с майката на дъщеря си
и обещанието да стане човек и да не
прекалява с алкохола, нищо не се е
променило. Той се грижи за малкото
си момиченце и е всеотдаен татко,
Story
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но кризата в бизнеса му определено провокирала стари привички
и привличала стари, но неблагонадеждни другари.
Само преди около година, Тодор
Славков сподели пред Story, че е
спрял да пие, че е на диета и спазва здравословен режим на живот.
Радваше се на всеки миг, в който е
с дъщеричката си Катерина, която
освен това пътуваше постоянно с
него и двамата се забавляваха много. Изглеждаше прекрасно и много
свеж. Самият той приемаше промяната като знак, че е по-зрял и че
нещата в живота му ще се променят към по-добро. Явно това не се
е случило и сега Тодор Славков отново трябва да се бори с демоните
си. Според негови близки проблемите в бизнес проектите му не са
отскоро, но той полагал много усилия да се задържи на повърхността
и да работи здраво. Но и това не
дало резултат.

Дъщеричката
му Катерина е
най-голямата
му слабост

До него няма и жена, която да
бъде необходимия баланс във видимо трудния за него период. Някои
златотърсачки опитаха късмета си,
но интелигентността и черното чувство за хумор на Славков се оказаха
голяма пречка за общуване с посредствени момичета.

Въпреки това той не отказва да
се забавлява със свои почитателки.
Купонът винаги трябва да е забележителен, по славковски... На рождения си ден празнува с дузина красавици, не защото са били поканени,

Звезди

Ели Гигова е под

обсадата на мъже, които
я обсипват с романтични
покани и неприлични
предложения

О

т няколко месеца красивата брюнетка неспирно е атакувана от
ухажори, които търсят
не просто вниманието й, но и настояват
за срещи. Някои промотират себе си
като изискани кавалери, други пък
директно заявяват сексуалните си апетити, а един дори й предлага годежен
пръстен и очаква отговор.

Преследвана
Story
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Откакто Ели Гигова се завърна на
екран в шоуто „Голата истина“, атаките зачестяват - колкото по-често
почитателите й я виждат, толкова
по-настоятелни стават.  Тя не е притеснена от набезите на влюбени в
нея мъже във facebook, макар един
от мнозината да се оказва обезпокоително активен с посланията си и
дори съвети за визията й, предложения за съвместни пътешествия. Друг
публикува стихове на Пушкин и Бай-
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Каква може да бъде целувката и кои са
най-интересните традиции в целуването по света

Ц

елувките са различни
– официални, приятелски, страстни. Учените са
доказали, че всички те
изработват в нас хормона
на радостта и помагат да
горим калории.
Една от легендите за целувката пък
говори, че в древността човек е имал
две половини - мъжка и женска. Но,
когато разгневил боговете, те решили
да го разделят на две по полов при-

знак. И само при целувка, когато душите се сливат, мъжкото и женското
начало се съединяват.

Страстният юг
Италианци и испанци са обединени от голямата си емоционалност. Те
развълнувано жестикулират, смеят се
много – общо взето не крият своите
чувства. Затова за тях целувката е начин на общуване, а не вмешателство
в чужд живот. При испанците е при-

ето да целуват по бузата на среща с
познат, а с непознат допират бузите
си и потупват по гърба. А италианците добавят към тези жестове и ръкостискане, прегръдки, хващане под
ръка. По любвеобилност италианците
заемат първо място – в страната всяка година се провежда световно първенство по целувки под вода. А във
Венеция сравнително наскоро се появи и красива традиция с целувка да се
отбелязва настъпването на Нова година на площада Сан Марко.

Немската сдържаност
В последните години целувката се
превърна във фаворит на цяла Европа.
И макар немците да се различават от
южните народи със своята сдържаност,
те с радост пренесоха модата да „мляскат“ приятели, роднини и колеги.
Между другото, да се целуват последните „не винаги е уместно“, са на
мнение много от местните жители,
съблюдавайки правилата на етикета.
Демокрацията в света на „офисния
планктон“ - ръстът на процента работещи жени, отворените връзки и приятелските отношения между колегите
доведоха до феномена „целувки на работното място“, но той не се харесва
на много от началниците на консервативните немци. Да решат този проблем
немците са се заели, забранявайки със
закон подобни волности в общуването
с колегите, със спазване на дистанция
от 60 сантиметра и табелка на бюрото - „Зона, забранена за целувки“.
Френска целувка
Най-страстният и известен вид целувка, историята на която е обвита в
тайна. Според една легенда, някъде в
Средновековието, знатна дама отишла
на гости на млад винопроизводител.
Впечатлена от руйната течност, дамата поискала да разбере тайната на
безупречния вкус и момчето й разказало, че е целунал всяко едно зрънце от гроздето, от което е направено
виното. Предложил на гостенката
да демонстрира какво има предвид,
сдъвкал няколко зрънца и я целунал.

Kiss, kuss, beso...
Или целуни ме страстно
Story
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Посоки

По следите
Коледния дух
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С риба и бренди в
Арвайлер, домашно
печено кафе и винарни
от XII век започват
празниците и се
пренасят на площада пред
Кьолнската катедрала

Р

иба по бенедиктински
всъщност означава онази
сладководна риба, която
малко умели рибари продължават да приготвят,
както са го правили някога
монасите от братството, издигнало манастира край немския град Арвайлер.
Малкото градче се намира на половин
час път от мегаполиса Кьолн и именно оттам започва нашият път. Утрото
е посветено на риболов в заледеното
езеро по запазена от векове технология, която владеят само малцина местни рибари. Няма нищо по-вкусно от
трудно уловената риба, установяваме
след няколко часа, подредени около
дървената маса на домакина. Отвън
идва миризма на студ и пушено – приготвят останалия улов. След още няколко часа на студа, е време за чаша
бренди, което ни поднасят в местната
дестилерия, заедно с традиционните
джинджифилови курабийки. Със спускането на мрака и ние се спускаме
към центъра на Арвайлер, където се
открива Коледния базар. Ароматът на
горещо вино с карамфил се носи над
жужащата тълпа, която шета между
дървените къщички, които освен традиционните коледни сладкиши предлагат и пушена риба, огромно разнообразие от пиперливи колбаси и, разбира се, изпускащи пара огромни чаши
горещ шоколад с палачинки.

Пред Кьолнската
катедрала шатрите
на Коледния базар
приличат на градина
с коледни звезди

Вторият ден е посветен на винарската изба от далечния XII век, където събират реколтата от долината Ар.
Малко тъжни са зимните лозя из които се разхождаме в мразовития ден,
преди да стигнем до древната крепост,
където бил местния манастир. Именно
тук, сред спящите лозя ни чака нова
изненада – традиционният за тези
места обяд с печено месо и домащно изпечен специален обреден хляб
flammkuchen, обилно полети с Пино
ноар. Последната спирка, преди да се
гмурнем в цивилизацията на Кьолн,
е на час и половина път от големия
град. Мончо е толкова малко селце,
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Нейно Кралско
Височество
принцесата на
Югославия Катарина (вдясно) и
принцеса Марина
Лобанов – Ростовски пристигнаха в България
специално заради
лорд Минчев

Две принцеси за
Бизнесдама на годината
Националният конкурс бе почетен от кралски особи
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