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Ще си
направим дом
и семейство
ЕЛЕНА КУЧКОВА влязла във VIP Brother не само заради

парите, но и за да изпита връзката си с мистериозния
политик. А той разбрал, че не може без нея
9
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усокосата изкусителка все
още не може
да се отърси
от деветте седмици, в които
беше затворена в Къщата
на Vip Brother.
Чувства психическата умора от напрежението, под
което била постоянно, заради неведението каква и кога ще е следващата
мисия, както и от честите конфликти
и скандали между някои от съквартирантите. Но като се претегли този
дискомфорт и ползите, които Кучкова
извлякла от участието си в риалити
формата, второто със сигурност взема
превес и тя не само не съжалява, но
би повторила експеримента. Само,
ако може, за малко по-кратко време.
Елена не крие, че парите са една от
основните причини, заради които се
съгласила да участва в предаването,
защото успяла да се договори за доста добър хонорар. Мотивирало я и
любопитството да види какво е да си
затворен за неизвестно време между
четири стени и следен от десетки камери. Но основното, което си казала красавицата, вземайки решението
да влезе, било, че нейното отсъствие
ще е един истински тест за връзката
й с мистериозния политик. Елена и
мъжът, когото все още пази в тайна
от любопитните очи, са заедно от началото на 2014 г., но не живеят под
един покрив и макар еротичният модел да декларира, че двамата са сериозно обвързани, не се знаеше как
и докога ще продължи това. Не била
сигурна и самата Кучкова. Затова решила, че след дългото й отсъствие,
наяве ще излезе истината – дали си
липсват взаимно, дали тя и той са
достатъчно силни, за да издържат на
изкушенията един без друг и да разберат кой колко държи на половинката.

„Даже сега някак си се обърнаха нещата – преди аз бях по-влюбената, а
сега е той. Каза ми, че не е предполагал какъв човек съм, защото първоначално ме е харесал визуално и не
очаквал, че връзката ни ще се задълбочи. Явно при тази раздяла и липсата, която е усетил, той е осъзнал
колко много ме обича и... че иска да
направи семейство с мен. Ако не бях
влязла във VIP Brother, това нямаше
да стане - казва Ели. - Откакто изляStory
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зох, постоянно сме заедно. Досега не
бяхме предприели по-сериозна крачка
да заживеем под един покрив, защото за това е нужно време. Сега вече
имаме планове в близките месеци за
съвместно съжителство, искаме да
имаме и семейство“. Когато говори
за обвързване, Кучкова има предвид
класическата схема с официален подпис, сватба, и, разбира се, деца.
Като първа крачка, двамата с любимия й трябва да си потърсят ново

жилище. Ели няма да се пренесе да
живее в сегашното жилище на гаджето си, защото, според нея, едно ново
семейство трябва да си има собствено място, избрано и направено от
тях и за тях двамата. Освен това сегашното място на мъжа, който освен
с политика, се занимава и с бизнес,
било по-скоро ергенско, защото отдавна е разведен и живее сам. „Не се
притеснявам да се обвържа – казва
красавицата. - Макар че съм само на

Звезди
ЕМИЛ
КАМЕНОВ бил

патологичен лъжец и
не можел да задържи
нито жена, нито
приятел до себе си

М Двойна игра
ускулестият
татуиран
мъжага
влезе в къщата на
Big Brother
All Stars, където бързо се
превърна в един от любимите съквартиранти.
Роденият в Монтана Емо
Каменов не е женен и за
него се знаеше, че е охранител с отношение към бокса и фитнеса. И че някои
от най-знаменитите холивудски имена, които идват
да снимат в България, като
Долф Лундгрен, Джейсън
Стейтъм, Брус Уилис, Чък
Норис, Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталоун и
много други, са поверявали
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личната си охрана на него.
Негови приближени
обаче разкриват, че това е
балон, който самият Емо
раздухва, за да си създаде
желания имидж, и че той
не работи във фирмата
за охрана от януари 2013
г., макар сам да е казвал,
че въпреки спечелена голяма сума от предишния
риалити формат с негово
участие, продължава да
работи като охранител. А
на много от колегите си

там дължал пари, закъснявал за работа, докато се
подвизавал във фирмата,
или кръшкал по цели дни.
Дори се преструвал, че е
преживял някакви операции и затова не идвал на
работа, докато по същото
време познати го виждали
с жени по заведенията.
Освен това постоянно
злепоставял познатите си,
правел се на приятел с тях
на момента, колкото да
постигне някоя своя цел

и след това се отмятал.
Бивш негов колега от охранителната фирма го описва като непочтен, макар
и много убедителен мъж,
който няма приятели.

С жените положението
било почти същото. Каменов определя нежния
пол като сложни създания,
„които не можеш да разбереш“. Но пък той открито
се държи грубо и цинично
към тези „нежни и нераз-

Звезди

КАНИЕ УЕСТ демонстративно смени
събирането на фамилия КАРДАШИЯН

С

с това на приятелите си в Париж

амо половин година след
кралската си сватба с Ким
Кардашиян Кание Уест
показа, че може да прави
каквото си иска, без да
се съобразява с жена си
или семейството й. И за да не остане
грам съмнение в този факт, рапърът
демонстративно отказа да присъства
на ритуалния обяд на фамилия Кардашиян за Деня на благодарността,
който тази година беше в дома на
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сестра й Клое. Основен организатор,
както обикновено, беше Ким с подкрепата на майка си, а сестра й се
постара да осигури наистина кралска
трапеза. Събитието беше изпипано
до последния детайл, когато Кание
изненадата дамите. В последния момент той обявил, че не му пука за
семейните традиции и оставя жена
си и 17-месечната им дъщеричка да
си ядат пуйката с всички лели и бабата, а той самият отлита за Париж,

за да празнува с приятели. За американците, за които този празник е
почти свещен и един от възможно
най-семейните, това се тълкува като
истинско кощунство. За Ким пък той
е поредното доказателство, че на Кание отдавна не му пука какво мисли
или иска тя.

Мълвата, че най-известната риалити героиня иска да се разведе за
трети път, вече няколко месеца циркулира в общественото пространство,
но остава без потвърждение. Което
е изненадващо за Ким, позната на
публиката като жена на действието.
Вторият й брак – този с баскетболиста Крис Хъмфрис през 2011 г., беше
ознаменуван с невероятно пищна
сватба, което не й попречи да подаде документи за развод само няколко
месеца по-късно. Вярно, че първият – с музикалния продуцент Деймън

Сн. Guliver Photos, БГНЕС

ОТКАЗА
ПУЙКАТА
НА КИМ

Кание престана да се
интересува
от мнението
на жена си

Звезди

На кого
отстъпи
кухнята си
ИВАН МАНЧЕВ може да води люти войни на кулинарния

фронт, но у дома разчита на маркетингов специалист

Т

ой рядко се задържа на едно
място. Като кулинарен спец
обикаля света,
а у нас стана
известен с таланта си да
слага черешката на тортата в звездните кухни или
да се впуска в люти битки
с кошмарите в нечие западащо заведение. Публиката
го познава и като майстор,
и като лют критик, готов
да крещи и заплашва, и
като коментатор с тънка
иронична усмивка. Всичко това обаче остава на
прага на дома му. От другата страна на вратата е
неговото семейство и онзи
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живот, който би искал да
споделя повече. Засега обаче дори в кухнята шефът е
съпругата му Марина. А тя
къде на шега, къде на сериозно споделя, че един от
най-известните ни готвачи
не може дори печката да
пусне. Той пък връща шегата, разкривайки малката
тайна, че когато двамата се
събрали, тя определено не
била царицата на кулинарните тайни. Първият грах,
който сготвила, ставал подобре за сачми за пушка,
шегува се топготвачът. Е,
и той не бил вещ в тайните на мениджмънта, с който Марина се занимавала,
когато се запознали. По

онова време той се вихрел в кухнята на голям
хотел, а тя се занимавала
с маркетинг и организирането на различни събития. Така се пресекли пътищата
им.

Споровете в
семейството обикновено
завършват със смях

Манчев дели
храната на
предизвикателство и домашно
удоволствие

Звезди

Започвам
нова ера в
живота си
Участникът в X Factor
СЛАВИН СЛАВЧЕВ

трябвало да избира дали
да отиде с приятелката
си в чужбина, или да
остане в България

Е

два на 23 години той се
сблъсква с първото си сериозно предизвикателство да
вземе решение, което тотално ще го промени. Да тръгне с дългогодишната си приятелка зад граница, или да остане в
родината си. Избира второто, заради
участието си в музикалния формат X
Factor, и си взима сбогом с голямата
любов... досега. Защото след появата
му на сцената на предаването всички
са убедени – победите в живота, кариерата и любовта тепърва предстоят
за Славин, който за нула време грабна сърцата на публиката, стана любимец и на зрители, и на жури, и даде
силна заявка за голямата награда на
шоуто.

С Теодора, както се казва жената,
с която Славин сподели, че имал
драматична любов, се запознават покрай общи приятели преди повече
от четири години. Тогава рокаджията
тренира паркур, а тя е близка с едно
от момчетата от отбора. „Това не е
просто спорт, в който в градска среда
се прескачат препятствия. Паркурът
е и философия – на бягството и досStory
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тигането, на съчетанието на бързо
мислене и ловкост, с които човек
се измъква от сложни ситуации и е
способен да отиде навсякъде, където
пожелае.“ Времето, прекарано заедно
с Теди, е супер, но годините си минават, тя се дипломира и решава да замине за Германия, където ще работи
по специалността си – зъботехника.
Пред Славин остава изборът – да я
последва, или да гони мечтата си да
се занимава с музика. Тъкмо майка му го е накарала да се запише за
прослушване за кастинга на музикалното предаване в Nova TV и той решава да остане в България. Това слага край на четиригодишните му отношения с Теди. „Може би и аз имам
вина за раздялата, защото напоследък
се бях затворил повече в себе си, но
пък човек не бива да съжалява за

нищо, което прави, стига, разбира се,
да не е някоя огромна дивотия. Всяко нещо ни се случва с цел, не просто така“ – разсъждава Славин, който
е единственият член на семейството,
залитнал към музиката. Всъщност,
това му е мечтата, а образованието, което скоро ще завърши, е право. Работата, с която пък си докарва
доходи, е общ работник на строеж.
Майка му е учителка по български
език и литература, а татко му е спедитор. Но пък още от малък родителите му го закърмили с музиката на
Ерик Клептън и Гари Мур. „Вкъщи
постоянно се слушаше такава музика.
Когато съм проговорил, първите ми
думички не са били „мама и тате“, а
„Ерик и Гари“, на бебешки, разбира
се. Но явно още оттогава съм съзнавал какво искам да правя в живота.“
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Къде празнува
Коледният анг
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Площадът с
най-стария
в Европа
коледен базар

Най-старият коледен
панаир – този в
НЮРНБЕРГ, не е
променял ритуалите си
от 130 години

Ч

етирите седмици преди
Рождество са белязани с
истинска празнична лудост в цяла Европа. По
прозорците започват да
премигват закачливо адвентистки свещи, децата нетърпеливо
отварят прозорчетата на шоколадовите си календари, родителите им хукват да пазаруват важните неща или
просто онези, които много са искали,
макар и да не им трябват. В последните дни на ноември започва и негласното състезание на коледните панаири. Рогът на изобилието сякаш се
изсипва по площадите пред кметствата и катедралите на малки и големи
градове. Казват, че всяка година през
декември два милиона туристи минават само през централния площад на
баварския град Нюрнберг. И оставят
там поне пет пъти по толкова евро.
Което е добре, защото по-голямата
част от известния Нюрнбергски базар
отива за благотворителност. Въпреки
това, разбираемо е защо жителите
на централната част на града къде
на шега, къде насериозно казват, че
мразят предколедната суматоха, когато иначе спокойният им град започва
да прилича на денонощна лудница.
Светлини, въртележки, музика и аромат на скари, правят Нюрнберг неузнаваем. Или поне централната част,
където през последната седмица на
ноември изниква цяло градче от палатки.
За начало на Нюрнбергския панаир се смята 1878 година, когато за
55
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къде бяха звездите

Кметът на София
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА бе
специален гост и голямата
изненада на връчването на
традиционните годишни
награди
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