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Надушиха се
ЛЮСИ ДЯКОВСКА и актрисата СНЕЖАНА
МАКАВЕЕВА са новата светска двойка, но

засега предпочитат да не коментират връзката си
Story
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K

ъдрокосата певица,
жури в тазгодишния
X Factor, и
младата актриса, станала известна
от сериала
„Под прикритие“ като
Зори, дъщерята на инспектор Попов,
са двойка, научи сензационно Story.
Откога датира връзката им не е ясно,
но Люси и Снежана поне засега предпочитат да не коментират по никакъв
начин отношенията си. Предполага
се, че момичетата, известни с гей
наклонностите си, засега само се забавляват заедно, а дали връзката им
ще се задълбочи, само времето ще
покаже. Тъй като двете са в етап от
живота си, в който имат различни
потребности, е малко вероятно това
да се случи. Но пък никой не може
да отрече, че адски си подхождат –
артистични, луди глави, които не се
съобразяват с общественото мнение,
бунтарки срещу сивотата и клишетата
в живота, любителки на екстремните
преживявания, на животните и влюбени в живота.

Преди 10 дни лесбодвойката е забелязана заедно в тъмен джип, който
шофира Снежана. Колата спира на
малка улица в идеалния център на
София, от него излиза Люси и сваля
от багажника няколко пътни чанти.
След което се отправя към Снежана,
за да се сбогуват, но бързо овладява
първоначалния си порив за целувка
и само протяга ръка към нея. Актрисата нежно стисва ръката на любимата си, като я придърпва към себе
си. После Люси тръгва с чантите,
Макавеева затваря вратата на джипа
и потегля. Действието се развива в
ден четвъртък, към 18 ч. Във вторник са лайф концертите в X Factor, в
сряда няма предаване, а в четвъртък
вечерта са елиминациите, също на
живо. Предполага се, че влюбените
гълъбчета са били за ден-два някъде в провинцията, където спокойно
да се усамотят далеч от любопитни
очи, използвайки свободното от телевизионни ангажименти време на
певицата. И са се върнали час-два
преди Люси да хукне към студиото.
Скептиците може би ще възроптаят,
че двете жени най-вероятно просто
да участват в съвместен проект и да
са се връщали някъде от работа. Но
Story
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Люси си пада по
високите скорости и
даже участва в ралита

Повече не искам да се влюбвам
След тежкия край на връзката си с Камелия Люси
изля душата си: „Раздялата,
предателството, страшно
ме нараниха. Много плаках.
Направих крайната стъпка
– бягството, когато вече
знаех, че няма накъде. Избягах от една моя неволя и от
мястото, където се чувствах изключително нещастна
и закопчана за някакви кафенета. И буквално казах – нищо
не искам, освен просто да се
махна. Бях наясно, че трябваше да се върна в Германия,
където дори с мълчание хората ме приемат. Абсолютно
всичко оставих на другите
хора, подарих всичко, събрах
си багажа и се махнах. Това спасително решение взех само за
един ден. Просто се събудих,
грабнах куфара и тръгнах. Вече
съм убедена, че няма човек,
който да ми даде това, което
ми дава сцената, така че не
искам повече да се влюбвам. Не
ми трябва никой! Близките ми
са на същото мнение.“

Певицата
за пръв път
представи
Камелия
като своя
партньорка
в Германия

Звезди
Никол
Шерцингер
май не знае,
че е гадже
на Гришо

ДИМИТРОВ

спре да бележи на
корта, ще секне ли и
любовта на нежния
пол към него

Л

юбовта към
един от
най-обаятелните български
тенисисти отдавна прескочи пределите на Океана и
освен любимец на спортните анализатори, Григор е
любимец и на дамите. Но
дали ако спре да бележи на
корта, ще спре да бележи и
сред нежния пол?
Клюката, че Григор Димитров излиза с американската R&B изпълнителка
Никол Шерцингер обиколи
световните медии по-бързо
и от най-добрия форхенд
на хасковлията. Разкритието дойде от известен
британски таблоид, който
напипал пикантната новина около българския тенисист. Според твърдения на
сигурни източници Димитров не страдал дълго за
Мария Шарапова и малко
след като тенисистите се
разделиха – в края на юли,
спортистът се впуснал в
Story
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Всички харесват
Гришо, но докога?
романтичен флирт с Никол Шерцингер. „Димитров
може да спечели сърцето
й. Двамата излизат заедно.
Напълно отдадени са един
на друг. Обаче няма как
да бъдат видени към този
момент, тъй като са много внимателни и не искат
връзката им да бъде обект
на внимание“, твърди доверен източник пред английските медии. Няколко дни
по-късно мениджърът на
Гришо отрече пикантната
информация.

Че на певицата й е слаб
ангелът, когато става дума
за спортисти, е факт – Никол имаше динамична 7-годишна връзка с пилота от
Формула 1 Люис Хамилтън, която приключи окончателно в края на февруари
тази година. Но освен привлекателна външност, Ники
си падала и по преуспяващи в сферата си спортисти,
а както стана ясно тази
година – Григор пожъна

много победи. Но равносметката според спортните анализатори е по-скоро
неубедителен възход, отколкото категоричен. На
турнирите „Мастърс 1000“
в Индиън Уелс и Маями,
Гришо успя да спечели
само първите си мачове,
след което отпадна. На
„Мастърс 1000“ в Мадрид се
класира на четвъртфиналите, но на „Мастърс 1000“ в
Рим достига до втори кръг.
На „Открито първенство на
Франция“ Димитров отстъпи още в първи кръг на
Джак Сок, а при следващото си участие в турнира,
вече от по-високата категория ATP World Tour 500,
се представи колебливо и
отпадна във втори кръг. На
„Уимбълдън“ българинът
достигна до трети кръг и
се нареди на 16-то място в
световната ранглиста. Ето
защо възниква въпросът –
доколко ще бъде апетитна
хапка Гришо, ако възходът
му в световния тенис сек-

не? Според злите езици
именно неуспехите му на
корта станали причина тази
година Мария Шарапова да
му пожелае всичко хубаво
и успехи в живота. Известната със спортния си хъс и
високо его тенисистка не
можела да си позволи да
излиза с човек, който не
й бил в категорията, говореше се в светските среди.
Когато Григор започна да
губи на корта, той изпусна
и любовта на Маша, шушукаше се в спортните среди.

Това провокира светските хроникьори да дадат
кратък срок на годност на
връзката на Шерцингер и
Димитров, ако я има. Причината – певицата, като повечето си сингъл колежки,
гонела не само добър генетичен материал за бъдещите
си деца, но и мъж, който
да може да задоволява капризите й. Както е известно, пилотите от Формула
1, освен с поддържане на

Сн. Guliver/Getty, архив

Ако ГРИГОР

Звезди

В болест и здраве
След 15 години брак КАТРИН ЗИТАДЖОУНС и МАЙКЪЛ ДЪГЛАС си
пожелаха поне още толкова време любов

П

аметната година за Катрин
Зита-Джоунс
е 2000-ата, не
само защото
изиграва съпругата на наркобос в спечелилия „Оскар“ филм „Трафик“ на Стивън Содърбърг,
но защото на 11 ноември
казва „да“ на голямата си
любов Майкъл Дъглас, а
няколко месеца по-късно
се ражда и синът им – Дилън. И ако мислите, че
следва „и живели щастливи
до края на дните си“, сте
сбъркали филма. Истината е, че големите любовни
истории винаги са белязани от тежки драматични
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обрати, и случаят на едно
от най-здравите семейства
в Холивуд е доказателство.
През този ноември двойката отбеляза 15-годишнината от първия си танц
като официално семейство,
а актрисата публикува и
честитката към съпруга си:
„Честита годишнина, скъпи
Майкъл! Обожавам живота ни заедно, за следващите 15 години“. Как обаче
преминаха тези 15 години
за 46-годишната брюнетка
и 71-годишния й мъж – с
много любов, разбира се,
агресивна лъче- и химиотерапия, хоспитализации
в клиники за лечение на
психични разстройства, и с

клетви за ново начало.

Всичко започва обещаващо през 1998 г. – запознава ги добрият приятел на
Майкъл - Дани де Вито, но
вместо да каже името си,
Дъглас решава да впечатли
Катрин с думите: „Искам
да бъда бащата на децата
ти“. И става – на 8 август
2000 г. се ражда синът им
Дилън Майкъл Дъглас, а
на 20 април 2003 г. и дъщеря им Карис Зита Дъглас.
Актьорското семейство е
давано за пример в Холивуд, а за любовта им и
до днес се носят митове и
легенди. Ето защо, когато
през 2010 г. Майкъл Дългас обяви пред света, че е
болен от рак на гърлото в
напреднал стадий, никой не
се учуди, че съпругата му
го подкрепи. „Бясна съм,

че не го прегледаха по-рано“, заяви Катрин. В свое
телевизионно интервю Дъглас сподели, че ракът се
е разпространил към врата
и главата му. Ето защо той
се подлага на интензивна
химио- и лъчетерапия, с
която в крайна сметка успява не само да спре, но и
да победи коварната болест.
И докато траят тези ужасни
месеци, актьорът дава противоречива информация за
първоизточника на заболяването. Пред „Гардиън“ Дъглас посочва, че не е задължително причината за рака
да е в зависимостта му
преди години към алкохола
и наркотиците, а че може
да се предаде и чрез орална любов. „Без да влизам
в детайли, този специфичен вид рак се причинява
от HPV, който всъщност се

Звезди

Христо Крушарски
бе набеден, че спи с
телевизионерката

З

а пореден път клюката разби семейството на Мира
Добрева и режисьора Жоро
Торнев. Дългогодишните кадри на БНТ са женени от 8
години, имат син - Жорко
младши, и заедно отглеждат дъщерята на Мира от първия й брак. Този
път слухът звучеше съвсем автентично, защото беше посочен и конкретен
мъж, с когото Мира сменила Торнев.
Става въпрос за Христо Крушарски,
собственик на футболния тим „Локомотив“ (Пловдив), както и на завод
за ракети срещу градушките в Стара
Загора. Сериозният бизнес на Крушарски е известен не само у нас, той
изнася продукцията си в Аржентина,
Перу и Бразилия.

Любовникът є е
приятел на мъжа є
МИРА ДОБРЕВА отрича категорично, че се е

разделила с Жоро Торнев, а с човека, с когото я спрягат,
прави документален филм
Story
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Двамата били във връзка отскоро. Добрева пък се била разделила с
мъжа си още миналото лято, защото
го хванала да я мами с друга. Изпаднала в депресия, Мира не излизала
няколко месеца от вкъщи, и решила,
доколкото може, да пази раздялата в
дълбока тайна. Преди два месеца бизнесменът Крушарски бил гост в предаване по БНТ и случайно се запознал с русокосата водеща в гримьорната на телевизията. Очарован от чара
й на живо и от разговора им, той я
поканил на вечеря и още на тази първа официална среща страстта помежду им избухнала с пълна сила.
„Няма дори 1% истина във всичко
това! - възкликва пред Story Мира. Не знам откъде измислят такива
неща. Ицо (Крушарски) и Жоро са
приятели, ние излизаме заедно, а в
момента заедно работим по един
научнопопулярен филм, международен проект, на който Ицо е един от

Звезди

ОБИЧАМ ТАНЦОВОТО
ВИ ИЗКУСТВО
ЛИЯ САПТОМО,
съпруга на Н.ПР.
БУНЯН САПТОМО,

посланикът на Индонезия
в България, разказва
за традициите и
културата на една от
най-екзотичните държави,
които ще представи на
Благотворителния базар
на Международния женски
клуб в София

С

ветът ще дойде при нас
за 21-и път на 6 декември, когато отваря врати
традиционният Благотворителен базар на Международния женски клуб в
София (IWC София). Мястото отново
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е Интер Експо Център, а началният
час – 10:30. Почетен гост на събитието е Нейно Величество Царица
Маргарита, която, заедно с г-жа Анджела Бърд – Президент на Международния женски клуб, ще открие
Базара. Датата на провеждането му
съвпада с един от най-хубавите и
обичани празници, които България
отбелязва – Никулден, така че, освен
добре познатите кулинарни изкушения от цял свят, гостите на събитието
ще могат да открият на различните
щандове и ястия от риба и рибни
продукти. Играчки, подаръци, сувенири, бижута, напитки, козметика и
забавления са другата неизменна и
добре позната част на това пъстро
събитие, организирано от дамите от
IWC София с активното участие на
международната и дипломатическата
общност в България. На тазгодишния Базар участие ще вземат 67 щанда, които ще представят 50 различни
националности, 12 благотворителни
организации и други клубни инициативи. С безвъзмездна помощ ще се

включат и над 1500 доброволци, като
се очаква събитието да бъде посетено от голям брой жители и гости на
София. Главната цел на базара е да
бъде основен източник на финансиране на проектите на Благотворителната фондация към Международния
женски клуб – образователни програми, програми за деинституционализация и социална интеграция, подкрепа
на хора с увреждания, на възрастни
хора, както и на деца, лишени от родителска грижа. Билетът за 21-и Благотворителен базар на Международния женски клуб е 3 лева. Предварителна продажба на билети: на касата
на театър „София“ на ъгъла на ул.
„Славянска“ и ул. „Г. С. Раковски“,
в културен център G8 на ул. „Уилям
Гладстон“ №8, в „Евро синема“ на
бул. „Ал. Стамболийски“ №17, както
и във филмотечно кино „Одеон“ на
бул. „Патриарх Евтимий“ №1.
По повод инициативата се срещнахме със съпругата на посланика
на Индонезия в България - Н.Пр.
Бунян Саптомо, Лия, която разкрива

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Бил съм с
най-красивите
ГЕОРГИ ХРИСТОВ призна, че е баща на две деца, имал

връзки с Камелия Воче и Соня Васи, но все още мълчи за
отношенията си с Нели Рангелова
Story
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зненадващо за неговите почитатели, но пък
потвърждаващо дългогодишната светска мълва,
Георги Христов призна, че
има две деца, които умишлено крие от медиите. На въпрос дали има незаконен син,
пред предаването „Папараци“ той отговори: „Какво
означава незаконен? Щом
си има родител, значи е законен. Аз съм го признал“. След
това призна, че е станал баща и на
второ дете, което е абсолютна изненада за зрители и почитатели.

Георги Христов обаче допълни, че
все пак това не е тема, която ще обсъжда с медиите. Певецът има син
на 18 години от рускиня и още едно
момче, от българка. Първородният
му син живее в Русия с майка си.
Той е плод на кратката връзка на
Христов с руска балерина, която била
част от негов балет за турне в средата на 90-те години на миналия век.
След завръщането си в Русия, жената
изненадала певеца като му се обадила и го поставила пред свършен факт,
заявявайки, че е родила дете от него.
Изпълнителят не се колебал и заминал за Москва, където признал момчето. Георги Христов разкри още, че
има и друг син, по-малък, от връзка
с българка. Който също пази в дълбока тайна. Вторият му син и майка
му редовно ходят на гости в дома му,
а това лято дори са били заедно на
море.

жени

Признанията на естрадната легенда оставиха безмълвни мнозина,
но пък отвориха кутията с още премълчани истории и още неразкрити
черти от характера му.
Преди две години, докато беше
жури в „Музикална академия“, Христов изпусна нервите си, дълбоко
засегнат от думите на татуираната
кандидат-звезда Любен: „Бате Жоре
е супер пичага! Ще бъда гей за теб,
ти си гей за всички!“. „Значи, дали
съм гей, дали съм содомит, дали съм
некрофил или бабоебец, това е мой
проблем и не е предмет на това шоу.
А с кого си лягам, пак казвам, това
е моя работа! Ако той има желание
да опита какъв съм, да заповяда!“,
развика се певецът в ефир. Пикантни
слухове за Георги Христов се носят
от години. Познати на изпълнителя
на „Черно и бяло” обаче нерядко го27
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КЪДЕ ДА
ПРАЗНУВАМЕ
НОВА ГОДИНА

&

Този луд, луд

ШОПИНГ
СПЕЧЕЛИ ГО
ЗАВИНАГИ

Между вината и
отговорността

Секс

Т

ова е съществен въпрос,
отговора на който жената
търси в продължение на
векове и до ден днешен
още не е открила. Той звучи така: „Съществува ли
определен момент или събитие, което
кара мъжа да си помисли: „Да, обичам
тази жена! Не мога да живея без нея!“
Точен отговор, както и сами се досещате, не съществува. Но пък съществуват някои общи принципи. „Мъжът
има определени вътрешни потребности, които е добре жената да удовлетвори, още преди той да се е почувствал привързан към нея“ – твърди
Пол Добрански, доктор по медицина
и автор на книгата „Когато мъжът осъзнае, че вие му подхождате идеално,
то той вече не може да устои“.
Съществуват основни потребности
на мъжа в отношенията. Ако вие ги
осъзнаете и удовлетворите, считайте,
че той е ваш во веки.
Ето ги и 20-те нагледни примера.

1.

2.

Поставете му задача

Помолете го да поправи
нещо или да майстори. Изпълнението
на конкретни задачи го приближава
към успеха и му помага да се усеща
силен и нужен.
46

Предлагаме ти

15 БЕЗПОГРЕШНИ
НАЧИНА, с които да

привържеш мъжа до себе си,
ако не завинаги, то задълго

Дайте му възможност
да ви защитава

Ако искате вярвайте, ако искате –
не, но необходимостта да защитава, е
също толкова необходима на мъжа,
колкото на жената е нужно да бъде
защитена. „Не говорим, че вие трябва
да се държите като абсолютно безпомощно същество, но все пак да го
карате да чувства, че сте крехко създание, която постоянно, или поне от
време на време, се нуждае от защита.
Разкривайки пред него своята незащитеност, вие удовлетворявате потребността му да бъде мъж“ - казва докторът
по философия Дейвид Гивънс, автор
на книгата „Любовни сигнали“. Затова
при всяка възможност му позволявайте да се грижи за вас. И разбира се,
след това не забравяйте да благодарите. Когато мъжът до вас се чувства
мъж, то той ще поиска да продължи
тези отношения. Дреболиите ще му
помогнат да извади наяве геройското
си начало, а какво повече е необходимо на един мъж? Това помага да се
настани хармонията в отношенията и
взаимното удовлетворение – добре ви
е на вас, добре му е и на него.
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Той е твой
завинаги

3.

Интересувайте се от
мнението му

Дали се отнася по повод избора на
мястото, на което ще почивате, или
за покупката на поредната джунджурия за дома – не е важно. Това, че
вие се стремите да разберете и неговата гледна точка и се съветвате с
него, означава, че за вас мозъкът му
е нещо повече от мускулатура.

4.

Носете меки,
деликатни тъкани

Вискозата или коприната имат
способността да предизвикат в мъжа
мощна ответна реакция. Може би
вие никога не сте се замисляли за
това и не сте му придавали значение,
но истината е, че това, с което сте
облечени, предизвиква определени

чувства в половинката ви.
Гореизброените тъкани например
се асоциират с мекотата на вашата
личност, поставят ви в светлината на
крехка жена и съответно увеличават
шансовете ви за успех в отсрещния
човек. А той подсъзнателно се хваща
на въдицата.

5.

Пробвайте понякога
негови дрехи

Това ще ви направи крехка, но в същото време любима жена в очите му.

6.

Удовлетворявайте
потребността му
да е свободен

Дори емоционално силните и психично здрави мъже са длъжни да са

Бил рядко
дружелюбен и
всички в града
го обикнали

Невероятно
Всички очаквали
проблеми, но
вълкът започнал да
си играе с лабрадора

Ромео просто идвал, за да се забавлява

ПОСЛАНИКЪТ НА
ДИВАТА ПРИРОДА

ВЪЛКЪТ РОМЕО намира място сред хората и

успява да ги накара да го обикнат

П

редставете си само какво е било учудването на
Ник Янс, когато той открива в задния двор на
къщата си вълк. И ако
повечето хора при тази
гледка биха избягали с писъци и на
момента биха повикали природозащитници, то той не избързал с реакцията си – и не за друго, а просто
защото черният хищник кротко си
играел с лабрадора му.

Мъжът отглеждал домашния си
любимец от няколко години, а
от известно време се замислял дали
да не му намери другарче, с което,
освен да пазят къщата, да запълват
дните си с игри. Но, ето че един ден
другарчето се появило само. Ник Янс
тъкмо привършвал работата си по
Story
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Вълкът умира през 2009
година, а хората от градчето
Джуно в негова чест правят
паметна плоча

двора, а любимият му лабрадор се
въртял около него, когато към тях
приближил неканен и неочакван гост.
Мъжът застанал нащрек и през ми-

Посоки

Story

Когато удар
12-ят час
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Милиони са фенове
на новогодишната
нощ в Ню Йорк

Предлагаме ти няколко дестинации, където
ДА ПОСРЕЩНЕШ НОВА ГОДИНА, за да може
след това да си завиждаш сам на себе си цял живот

Ню Йорк

В Манхатън на Нова година се събират милиони, а още поне милиард,
останали си вкъщи, наблюдават мистерията по телевизията. В епицентъра
на американските новогодишни тържества, на „Таймс скуеър“, с настъпването на полунощ от небето се спуска
голяма светеща топка, а небосклонът
се запълва с тонове конфети. Можеш
ли да намериш нещо по-прекрасно от
това? Между другото, самите американци в новогодишната нощ предпочитат романтичния Бруклински мост,
откъдето се открива прекрасна гледка.
От него се виждат фойерверките и в
същото време там е толкова просторно, че спокойно можеш да отвориш
и изпиеш бутилка шампанско. Имаш
още една опция – новогодишно състезание или Emerald Nuts Midnight Run.
Мероприятието започва в Централния
парк, където на 31 декември от 10
часа вечерта се провеждат конкурси
за най-добър танц и най-оригинален
костюм. А в полунощ започва състезанието за най-дълъг пробег.

Малдивите

Корифеите в туризма наричат Малдивите Рая на земята, но ние ще внесем малко допълнение в това обобщаващо определение. Заминавайки
за Малдивите, не бива да забравяш,
че тюркоазеното море и белият пясък
от каталога може да се окажат сива
маса вода, опираща се в затрупан с

боклуци бряг. Освен това влизането
в морето на някои места може да се
усложни от присъствието на коралови
полипи, плътно заселили се в подводното пространство. Но ние по никакъв начин не искаме да те откажем
да отидеш на Малдивите, особено ако
билетът ти за там вече е в джоба. В
крайна сметка единствено тази островна държава може да ти подари за
Нова година знойни тропически нощи
и непознатото чувство за емоционална
свобода. За Нова година на Малдивите се предлага опцията да си наемеш
цял остров, така че, ако си представяш празника – ти, Нова година и
безграничният Океан наоколо, това е
твоето място.

Швеция

А защо да не посрещнеш Нова година така – качваш се на рейса от
Стокхолм до летище Кируна, а след
това с кучешки впряг се добираш до
Юкасярви, в ледените творения на
Аймо Рейсенен, по-известни като Ice
Hotel. Шведските сръчковци го строят всяка година наново, създавайки
от лед сияещи имения, достойни и за
най-претенциозния вкус. За да се почувстваш като истински Дядо Коледа,
ще са ти необходими няколко хиляди
евро, но си заслужава. Бонус на това
пътешествие може да се превърне
Северното сияние. Ще ти разкрием и
една тайна за всеки случай – в хотела
има и нормални, цивилизовани стаи,
а също и сауна, бар и всичко, което
57

Story

Party

Легендарният
ДАНЧО
КАРАДЖОВ пя
за празника на
казиното

къде бяха звездите

Пищен спектакъл
Bedroom събра
почитателите на
коафьора Любен Николов
стр. 63

Да хвърлим
заровете
Традиционният Турнир
по генерал забавлява
VIP участници и
представители на медиите
стр. 64

Да празнуваме
заедно
КАЗИНО РИЦ отпразнува своя 7-ми

рожден ден със зашеметяващо парти

Това е откъс от списанието

