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ГРИГОР ДИМИТРОВ и Мария Шарапова изглеждат

перфектната двойка, но ще издържи ли рускинята на
хладнокръвните му решения в името на победата да
зачерква любов и приятелства? Богатата наследница
Симона Стефанова и дъщерите на Стоичков вече са били
трамплини в звездния му път
Story
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М

оже ли
да издържи 22-годишният
Григор
Димитров
на свръхочакванията към
него? Това се питат експертите след
триумфа му на Australian Open Tennis
Championships 2014. А зад кулисите на
спорта се питат още колко ще продължи любовта му с Мария Шарапова. Рускинята е и красива, и известна,
и перспективна не само на корта, но
и в бизнеса. А Григор вече има ореол
на секссимвол, но... с ледено сърце,
както го определи пренебрегнатата
Серина Уилямс. Дали Маша няма
да се окаже поредната в списъка на
красивите и състоятелни или просто
влиятелни приятелки на Гришо. Преди Шарапова сърцето си му подарява
богатата родна наследница Симона
Стефанова, покрай която пък влиза в
компанията на дъщерите на Христо
Стоичков. Така покрай момичетата
все още начинаещият тенисист тръгва към славата и подкрепата на хора
като Димитър Бербатов и Христо
Стоичков.

Със Симона се запознава, докато
тренира в Испания. Момичето също
върти ракетата, макар и любителски.
Баща й Ангел Стефанов пък е считан
за един от най-богатите ни бизнесмени, определян през 90-те години като
дясна ръка на застреляния бос на
„Мултигруп“ - Илия Павлов. Бизнес
империята му в България включва
авиокомпания, хотели на Пампорово и Черноморието, лъскави търговски центрове. Дали любовта на вече
световноизвестния ни тенисист към
Симона е изчезнала или просто я
държи в тайна, заради по-перспективни връзки – коментарите са твърде разнородни.
По-важното е, че покрай
нея Гришо се сближава с
момичетата на Камата.
Мика често го нарича свой брат, но той е
по-близък с Христина,
любима приятелка на
Симона. Двете бяха заедно и през последното
лято по крайбрежието
на Маями, където пък
Шарапова има къща.
Едва ли има нужда от
Гришо и Мария изглеждат
наистина много влюбени, но
според мнозина връзката им е
залог за милиони

параноичен сценарий какви подбуди
водят Гришо и коя от двете в крайна
сметка ще избере, но и в двата случая
той печели джакпота.
Димитров е живял в дома на Христо Стоичков в Барселона по времето,
когато бил в школата „Санчес Касал“.
Камата го приемал и обичал като
свой син и непрестанно твърдял пред
любопитни за малкото момче: „Това
е Гришо - българинът, който ще бие
един ден Федерер!“ Макар по онова
време да изглеждал смутен, изчервяващ се, докосвайки се до звездите на
спорта с естествения респект на малкото дете, мечтаещо за турнирите от
Големия шлем, сега вече е различно.

Той направи големия си удар, има
купа, името му скоро ще завърти големи пари и светска слава. Както и
връзката му с Мария Шарапова, която е следена зорко от папараци, а той
е определян като секссимвол, „Казанова на корта“. И това му харесва, но
е и онова, заради което анализаторите
твърдят, че би се провалил по-бързо от очакваното. Сега се колебае
дали да се установи заедно с Маша
в Лос Анджелис, където е неговата
база и тази на екипа му. Близо до Ел
Ей, в градчето Манхатън бийч, е ваканционната къща на Шарапова. В
Града на ангелите тя живя с годеника
си Саша Вуячич, с когото почти стигна до олтара. Сръбският баскетболист
играеше в „Лейкърс“, баскетболната
гордост на Лос Анджелис. Имението им струваше 2,8 млн. долара и бе
продадено, след като Маша и Саша
се разделиха. Говореше се дори, че
Мария не обича да се връща в града,
а предпочита Маями, където също
има внушително имение.
Двамата с Григор едва ли биха
могли да живеят заедно. Пътуват непрестанно. Но пък къщата в Манхатън бийч е „невероятно място“ за
нея. Там тя живее като истинска знаменитост, каквато и е, VIP клиент е
на един от най-лъскавите ресторанти там - „Ла Соста“, харесва пиците
на „Коза“ и рибните деликатеси на
„Крафг“ – две от любимите места за
среща на богатите и известните в Ел
Ей. Там предпочита да бъде с Гришо,
показвайки му един друг свят. Двамата се разбират отлично, твърдят
техни приятели, но зложелатели продължават да подмятат, че тази връзка
представлява рекламен договор и че
Григор ще се възползва от холивуд9
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Звезди

Цветин е мъжът,
който въпреки всичко
остава до певицата
вече 17 години
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В името
на обичта,
но докога?
16

Звезди

ДЖОНИ ДЕП разказа

защо не се е оженил за
ВАНЕСА ПАРАДИ,
тя го обвини в криза
на средната възраст

М

ечтаният мъж на
не една и две жени
не се сдържа и публично обяви защо
не е поискал ръката
на Ванеса Паради
толкова време, въпреки че двамата
имат общи деца и 14 години живяха
заедно. Оказва се, че актьорът просто не искал да развали фамилията
на бившата си любима... Считал я за
по-благозвучна от собствената! Но
пък за сметка на това тези негови
страхове и притеснения не застрашават сегашната му половинка – Амбър
Хърд, с която той планира да сключи
брак в най-скоро време.

Може би фамилията на младата
му възлюбена не му допада и не му
гали слуха така, както тази на екс
любимата му, или пък той просто се
е подразнил от нестихващите коментари на Паради. Само няколко дни
преди нелепото изказване на секссимвола, Ванеса се изцепи, че предложението за сватба, което той направи
на Амбър на Бъдни вечер, е заради

Престрелките
на бившите
продължават
Story
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Звезди

С Александра
Тюркмен бяха
заедно едва
няколко месеца

ЯВОР БАХАРОВ

учил там, но издържал
едва шест месеца. След
две бурни и публични
връзки сърцето му
отново е свободно
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Върна се в
Истанбул
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Звезди

КЕША доброволно

влиза в клиника,
твори музика с
гърдите си

Анорексията
едва не я погуби
Story
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Големите имена

Story

Смъртта е
непотвърден
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Балканджия неверник, ЕМИР КУСТУРИЦА
харесва таланта си да шокира дори повече от
този на режисьор, актьор и музикант

Е

дин от най-големите му
таланти, по-голям дори
от киното и музиката, е
да бъде вечно в устата на
хората. И ако за първите две, освен дар Божи, е
трябвало поне малко да се
школува, то проклетията му, казват,
си е все такава от рождение. Още
в тийнейджърските си години имал
навика да показва характер с юмруци. „Бях голям побойник на младини. Във всеки бар бях готов да се
сбия“, спомня си Кустурица вечните
проблеми, които създавал както на
себе си, така и на семейството си. А
баща му тогава работел в престижното министерство на информацията.
Благодарение на това успял да спаси
сина си не само от отмъщение, но и
от самият него – изпратил го да учи
режисура в Прага. Няколко десетилетия по-късно някогашният босненски
студент ще се върне там, за да осъзнае, че за броени години е минала
цяла епоха. Вече не съществува нито
Чехословакия, нито Югославия, която
до край защитава с изказвания, които

знае предварително, че ще скандализират мнозина. „Това, че защитавам
интегритета на родината си не ме
прави нито ксенофоб, нито националист“, казва вече световноизвестният
режисьор, когато кметът на града му
подарява необичаен подарък – селска
кошница с жива патица. Кустурица
го оценява. Той вече е събрал в колекцията си куп световни признания,
името му вдъхва авторитет в Холивуд, а неговият No smoking orchestra
e толкова любим, че той може да си
позволи да прави дори политически
изказвания от сцената в Германия и
дори най-скандализираните да го слушат.

Роден в Сараево в семейство на
мюсюлмани атеисти, в съзнателните си години Емир ще избере официално източноправославната църква
и името Неманя. С което, естествено
ще скандализира следвоенна Босна
и Херцеговина, където етническата и
религиозна идентичност са вече платени с толкова много кръв, че трябва
поне едно поколение да мине, за да
С No Smoking
Orchestra

слух
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

Как да успокоим
сърбежа по
кожата и
напуканите устни

&

ТОП
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УДОБСТВОТО
НА ДЪНКИТЕ
Оцетът може да
бъде лекарство

ЛИЦЕ,
НЕЖНО КАТО
КОПРИНА

ДИШАНЕТО ВОДИ
ДО ИЗЦЕЛЕНИЕ

Секс

МОДЕРНИЯТ УБИЕЦ
НА ЧУВСТВАТА
Днес фармацевтите обещават да затворят в обвивка ХАПЧЕТА ЗА СЕКСУАЛНО
ЖЕЛАНИЕ и за жени. Но възможно ли е това и необходимо ли е то на двата пола?
Story
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Йоанна Темелкова,
която дебютира в
сериала в ролята на
дъщерята на Джаро – Ния, пристигна
изискано с любимия
си мъж – актьора
Мартин Гяуров

Party

къде бяха звездите

Ново видео

Лора Караджова и
Кристо пренесоха
гостите в Рая на
премиерата си.
Вижте как
на стр. 64

Отличници
Признанието
на актьорската
гилдия – стр. 65

В кухнята

Юлия Юревич с
изискана украинска
вечер. Кой є беше на
гости - стр. 66

В открит
екшън
Премиерата на четвъртия сезон на
„ПОД ПРИКРИТИЕ“ бе отбелязана с
червен килим и завиден звезден блясък
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