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Пътешествия
сбъдват желани
КОЦЕТО и съпругата му НАДЯ за първи път

показват новото попълнение в семейството – малкият
Александър, и споделят какво ги кара да се усмихват, за
какво се карат и коя е най-дългата им раздяла
Story
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ията им

T

ази година семейството на фолк певеца
Константин ще посрещне празниците
с още едно сладко
попълнение в и така
пълната им къща.
Александър, който се
роди на 11 октомври,
вече посреща гости, усмихва се на
кака си Мариана, а тя е написала
и от негово име писмо на белобрадия старец, за да зарадва малкото си
братче за първата му Коледа.
Всъщност 5-годишната Марианка е
била инициаторът мама и татко да й
„донесат“ братче, а след като те й казали, че правят каквото могат, тя се
обърнала с молби към дядо Боже да
сбъдне по-бързо мечтата й.
И ето, че желанието й вече е факт
и към веселата къща, в която хаосът
се организира от Коцето, Надето,
дъщеричката им Марианка, мини
пинчерът и чинчилата Кристофър, се
е присъединил още един член, който с усмивка следи случващото се и
изглежда съвсем скоро и той ще се
включи в безкрайния купон.
А Коцето и Надя, малко преди
да стегнат куфарите за празничните участия на певеца, разказаха пред
Story какво се е променило след появата на бебето и кои са нещата, които ги свързват след толкова години
заедно.

Планиран и желан ли беше Александър?

КОНСТАНТИН: На мен ужким нищо
не ми е планирано, а всъщност всичко винаги е по план. Надето забременя с Мариана в Тайланд, а с Александър - в Дубай.

Сега накъде сте се запътили, за да сме
подготвени какво да очакваме от вас?

НАДЯ: Искаме да си дадем малко
почивка вече.
КОНСТАНТИН: Господ си знае работата. Може пък да попътуваме, защо
не (Смее се). Но нека Александър
да поотрасне малко. Не съм някакъв безотговорен баща, който иска
деца, пък не се интересува дали те са
добре, дали са се наспали, нахранили,
дали плачат. Дори тази нощ сто пъти
ставах да успокоявам бебето като се
събудеше.
НАДЯ: Добре че беше тази нощ, че
да можеш да дадеш и ти пример как
си ставал...
КОНСТАНТИН: Какво да правя, жалостив съм. През деня работя, нощно
време – работя, и ако случайно съм
почивка и мога да се наспя, не си
9
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Звезди
КРИСТИАН ОТ
X FACTOR има

идеалистични
представи за
любовта от
отношенията
между родителите
си и не иска да се
впуска в лековати
флиртове с
различни момичета

Сериозният тийнейджър

А

ртистичността
на талисмана
на тазгодишния X Factor –
15-годишният
Кристиан от
Москва, не му е даденост
по рождение, а е резултат
от неговите занимания с
музика от 6-годишен. Преди това той бил много затворено дете – криел се зад
майка си, като види чужди
хора, като диво животинче,
и се срамувал дори да си
каже името. Далновидната
му майка, която преди да
се омъжи била истинска
караоке звезда в Москва,
решила, че детето трябва
да се разчупи, като започне
да се занимава с музика и
танци. Записала го в детската вокална група „Непоседы“, в която едно време
са се школували и момичетата от световноизвестния
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дует „Тату“. „Музиката е
терапия. Разкрива те, с нея
можеш да покажеш на хората това, което те вълнува
– казва Кристиан. - След
една година в „Непоседы“
започнах да общувам нормално с хората, след две
вече участвах в големи концерти. Преди няколко години съучениците ми дори не
знаеха за моето съществуване, не са ме забелязвали,
защото бях суперзатворен.
Сега никой не прави партита без мен. Чувствам се
важен за съучениците ми
и това ме радва. Всички
казват, че ако имаш много
приятели, те най-вероятно
не са истински, но аз не
мисля така. Защото знам,
че те наистина ме подкрепят. Освен това си общувам
с тях още преди да стана
известен в Русия от предаването „Голос. Дети“.

ЖИВОТ КАТО НА КИНО
„Историята на майка ми и баща ми е вълнуваща, от нея
би излязъл цял филм. Много се радвам, че имам такива
яки родители“ - казва Кристиан. Преди години майка му
Зауре и сестра й, когато завършили училище, избягали от
родителите си от Казахстан чак в Москва. Баща им бил
важна фигура в държавата и семейството живеело охолно, но момичета искали да се научат да се справят сами.
Дядото на Кристиан не се разсърдил, а до ден днешен се
гордее, че има такива смели деца. Без пукната пара, те
учели висше образование и работели като продавачки на
пазара, за да преживяват. Тогава Зауре срещнала и настоящия си съпруг Константин, българин от Ямбол, който
също бил студент. Когато Кристиан се родил (той е
второто дете след брат си Дани), майка му вече въртяла преуспяващ бизнес в Москва с таксиметрови фирми и
производство на дрехи. Баща му също имал много ангажименти и се наложило първите 7 години за момчето да
се грижат баба му и дядо му от Казахстан. Но когато се
родила сестра му, майката разбрала, че децата й имат
нужда от нея самата, затворила фирмите и се отдала
на семейството - нещо, което Кристиан няма как да не
оценява. Самият той говори както руски, така и български, разбира и казахски, защото е на мнение, че е неуважително да не говориш езика на родителите си.

Звезди

„Аз съм съвременен
мюсюлманин. Моля
се по пет пъти на
ден. Не ям свинско, не
пия алкохол и мисля,
че в днешното
разюздано общество
трябва да се вкара
огромна доза морал“

МУСТАФА ЛИКОВ

Най-големият бич
на съвремието е
безверието
МУСТАФА ЛИКОВ от „Фермата“ не се притеснява

да падне, защото винаги след това намира сили да се
изправи и да продължи

У

смихнатият мъж от село
Рибново твърди, че е бил
подготвен физически да
стигне до финала на предаването, но му е попречила
психологическата нагласа,
че Райно е по-достойният играч.
Воля и сили да се справи с каквото се е захванал не липсват на мюсюлманина от малкото българско
селце Рибново с най-голямото население в община Гърмен, макар и да е
откъснато от света. Дълго време той
е бил имам и ходжа и помагал на
Story
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хората там. „Повечето от съселяните
ми имат добро отношение и мнение
за мен, но, разбира се, не липсва и
негативно и то се натрупа още от
времето, когато се занимавах с политика и бях човекът, който опонираше
на бившия кмет“ – разказва Мусафа.
44-годишният мъж обаче продължава
да следва вярата си и да я предава
на хората около себе си. Убеден е, че
най-големият бич на съвременността
е безверието и всячески се бори против това. Убежденията му навремето
го отвеждат и в Саудитска Арабия,

Семейството
на Мустафа е
най-голямото му
богатство
където той
години наред
изучава арабски. „В Медина имах
възможността да науча езика, а това
беше главното, заради което отидох там. С негова помощ разбирам
по-добре Корана и успявам да предам знанията си и на другите, да им
помагам“ – обяснява пътуването си
Мустафа.

В живота на Ликов не са липсвали
и моменти, в които самият той е
имал нужда от помощ и един от тях

Звезди
РУМЕН УГРИНСКИ

изненадващо късно разбрал,
че освен родния си брат, с
когото израсъл, има и още
един, от първия брак на
баща си

Антонио пръв се
свързал с най-големия
брат в семейството

А
Story

НАМЕРИЛ
БРАТ СИ КАТО
СТУДЕНТ
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ктьорът, станал любимец
на тв зрителите от „Господари на ефира“, дълги
години не подозирал, че
освен по-големия си брат
Антонио, с когото израсли заедно, има и още един, от един
първи кратък брак на баща му, преди
да срещне майка му. И се оказва, че
години наред брат му е бил само на
няколко километра от него.

Фамилията на Румен не е често
срещана у нас, но когато чувал името „д-р Угрински“, той не обръщал
внимание, защото така се казвал
баща му Георги, вече покойник, който
бил психиатър и съдебен лекар. Всъщност най-големият между братята Угрински - Петър, също станал лекар
като баща им и днес е завеждащ на
отделението по патологична бременност в столична болница.

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ПОТАПЯМЕ
УСТНИ В ЦВЯТ

&

Изящен
грим за
очите

It’s Party
Time
ДЕТСКИ УРОЦИ
ЗА ЖИВОТА

Как да не
напълнеем
по Коледа

Психология

НЕВЕНА БАСАРОВА-ДИЧЕВА

е създател на Първа Детска
Академия за добри обноски, която
учи малчуганите да бъдат не просто
вежливи, но и успешни

Добрите обноски
правят децата
уверени и успешни

Д

ецата са нашето огледало, в което ние виждаме
усилията си, успехите, но
и грешките си. Бихме ли
могли да бъдем различни, достатъчно креативни и гъвкави, за да направим нашите
наследници уверени и успешни възрастни. И още по-важно - как да постигнем това?
От неотдавна вече има и правилен отговор на този въпрос - Първа
Детска Академия за добри обноски.
Тя е създадена от Невена Басарова –
Дичева, която макар и дипломиран
юрист, притежава обаянието на приказна героиня и успява по един магиStory
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чен, но прагматичен начин да научи
децата на онова, което ние като родители в забързаното си ежедневие,
неволно пропускаме или пък неглижираме. „Днес разликите между успешните хора и „другите“ са в детайлите - във външния вид, в словесните
и невербалните изразни средства, в
цялостния стил на поведение и общуване. Зад успеха стоят отговорите
на въпросите: Какво е значението на
първото впечатление? Езикът на тялото в моя полза ли е? Подходящо
и стилно ли е облеклото ми? Какво
очакват другите от мен в дадена ситуация? Правилно ли се държа на
масата? Достатъчно прецизно ли под-

бирам темите за разговор с приятели или бизнес партньори? Добрите
обноски са толкова важни за живота
на всеки човек, колкото и дипломата
от университета. Който владее добрите маниери и вежливите форми
на общуване, може да си позволи да
живее по-добре, по-качествено и да
е успешна и щастлива личност“, обобщава философията на начинанието
си Невена Басарова-Дичева. Научете
какво още разкрива тя за Първа Детска Академия за добри обноски.

Посоки

Неочаквана
ваканция
Story
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Три нестандартни

СКИ ДЕСТИНАЦИИ

ще ви оставят спомени
за цял живот

А

ко освен запалени скиори и сноубордисти, сте и
търсачи на нестандартни
преживявания, тази зима
може да пробвате нещо
различно. Със сигурност
тези предложения за зимна почивка
не могат да се сравнят с комфорта на Аспен в щата Колорадо, нито
с лукса на Сен Мориц и Цермат в
Швейцария, нито с елитния френски
Куршевел, нито с Уислър Блаккомб,
с който канадците се гордеят. Но пък
са места, които малко почитатели на
снежните спортове могат да се похвалят, че са видели със собствените си
очи. Предлагаме ви три неочаквани
предложения за ски дестинации, за
които, вярвайте, ще си спомняте цял
живот.

Ски и сърф в един ден

На остров Хавай
можете да карате
ски и сърф в рамките
на един ден

Ако при споменаването на Хавайските острови в главата ви изниква
единствено и само картина на бял
пясък, големи вълни за сърф и кокосови палми – лъжете се, тук има и
още нещо. На остров Хавай, наречен
Големият остров, защото се равнява
по площ на другите големи Хавайски
острови - Оаху, Мауи и Кауай, взети
заедно, можете да карате освен сърф
и... ски. И то в един ден. Големият
остров обхваща по вертикала няколко климатични области, в които се
срещат както тропически гори, така
и пустиня, и тундра. Това е така заради най-високата планина на острова
- действащият вулкан Мауна Кеа, с
височина 4205 метра. Ако пък планината бъде измерена от основата си,
която лежи на океанското дъно, можем да кажем, че Мауна Кеа е най–
високата в света, защото достига 9000
метра височина. През зимния период
тя често е покрита със сняг и затова
я наричат Бялата планина. А местните хора не пропускат да се порадват
на удоволствието да покарат тук ски
или сноуборд, въпреки рисковете,
които крият скалистите склонове. Тук
няма курорти, нито лифтове, нито
влекове. Ако сте решили да пробвате Мауна Кеа, имате нужда от поне
един колега скиор, за предпочитане
местен, който да дойде с вас, защото
57
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ЧАНИНГ ТЕЙТЪМ
и съпругата му
ДЖЕНА ДЮВАЛ
безспорно бяха
двойката на
вечерта

къде бяха звездите

Да бъдем добри
УНИЦЕФ България и
bTV с кауза за децата със
специфични потребности
стр. 64

Красиви на Коледа
Antoanette органицира
зрелищно шоу с прически,
ревюта и козметични
процедури
стр. 66

Блокбастър
на хоризонта
Новият филм на Куентин Тарантино –
„ОМРАЗНАТА ОСМОРКА“, събра плеяда
от звезди на червения килим в Холивуд
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