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ОК, ще се справя
и с това
АЛИСИЯ в откровена

изповед за най-големите
предизвикателства
в живота си и
сбъднатите мечти
през 2014-а година
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Т

олкова сме
свикнали
най-любопитните звезди да
скриват себе
си в мантията на общи
приказки и
бъдещи творчески планове, че това се е превърнало в неписан
закон на шоубизнеса. Понякога обаче
идва мигът на смелостта. И тя ни изненадва особено, когато става дума за
крехка дама, за която би било нормално да приеме трайно тайната като свое
верую – толкова клюки е събрала в колекцията и толкова нападки е складирала в душата си. Тя обаче е самоуверена, категорична, прецезирала всеки
ход, намерила отговорите на всички
въпроси, знаеща пътя си. Алисия - една
от най-актуалните ни певици, за първи
път говори откровено за всичко онова,
което чувства и мисли за най-любимите си хора, но и за онези, които животът й праща като урок. Тя винаги е
спазвала бон тона, прави го и сега.

Кой е най-ценният урок, който научи
тази година?

АЛИСИЯ: Че не трябва да изпреварваме събитията и да хабим излишно нерви. Просто всичко се случва, когато му
дойде времето. Което обаче не означава, че не трябва да сме подготвени.

По-силна и самоуверена ли си сега?

АЛИСИЯ: Да, с всеки изминал ден се
чувствам все по-силна и самоуверена
и, когато животът ме постави в неприятна за мен ситуация, не си казвам:
„Защо на мен?“, а си казвам: „ОК, ще
се справя и с това!“ Човек никога не
трябва да губи вяра в себе си, защото
именно това го прави силен и му помага да преодолява трудните моменти.

Какво прости, какво забрави..., мъдреците казват, че именно в това се състои
щастието?

АЛИСИЯ: Лесно е да забравиш незначимите неща и е трудно да заличиш
значимите. Когато не можеш да забравиш, простил ли си наистина дълбоко
в себе си, или се заблуждаваш? Това е
интересен въпрос, който всеки трябва
да си зададе, преди да каже, че е простил. И отговорът е много труден. Така
е и при мен.

С Николай Михайлов днес сте щастливи,
но преминахте през много предизвикателства и устояхте. Какво ви направи
по-силни, но и вече категорични в чувStory
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„Ще ви издам
малка тайна и двамата
с Николай
сме много
емоционални и се
караме понякога,
дори се разделяме
за час, два, ден,
а след това си
казваме колко
много се обичаме
и не можем
един без друг,
сякаш имаме
зависимост един
от друг“

АЛИСИЯ

На разходка с
близначките
Марион и Табита

Сн. Thinkstock/Guliver, Guliver Photos

Звезди

С

пециалистка по
отношенията
с другия пол в
„Сексът и градът“, в истинския
живот актрисата
твърди, че няма голям опит
в отношенията с другия
пол. Харизматичната любимка на женската аудитория, Сара Джесика Паркър
не е сред типичните красавици в Холивуд, но успява
да привлече вниманието
на ярки мъже като Робърт
Дауни Джуниър, Джон Кенеди Младши и Никълъс
Кейдж.

НАРЕЧЕТЕ
МЕ ЛУДА, НО
ГО ОБИЧАМ
САРА ДЖЕСИКА ПАРКЪР твърди, че с мъжа є Матю

Бродерик могат да бъдат или заедно, или с никого друг

Story
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Но от 16 години звездата
е вярна на един мъж – съпруга й Матю Бродерик, и
казва, че продължава да е
благодарна, че именно той
е баща на децата й - 10-годишният Джеймс и 4-годишните близначки Табита
и Лорета. И не само благодарна. „Обичам Матю Бродерик. Кажете, че съм луда,
но го обичам! - заявява
Сара Джесика. - Ние можем да бъдем само заедно
или с никого. Изключително отдадени сме на семейството си. Обичам живота
ни. Точно заради Матю съществува целият този свят,
който обичам.“
Двамата се запознават по
време на парти в Ню Йорк
през 1991 г., където случайно са представени един на
друг от общ приятел. Било
любов от пръв поглед.
Бродерик бил очарован от
чара и чувството за хумор

Звезди

Изпраща
старата година
с нова работа
МАРИАНА СТАНЧЕВА тръгна в съвсем

нова посока – започна работа като козметик
Story

20

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

БЛЯСКАВИ И
ЛЕСНИ ПРАЗНИЧНИ
ПРИЧЕСКИ

Стилът в
детайлите

&
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10
В НЕЖНИ
ТОНОВЕ

Триумф за
КАРЕТО
Могат ли да се
сбъднат желанията

7 СУПЕРХРАНИ
ЗА ЗИМАТА

Секс

ОЩЕ
МАЛКО
за секса
Колкото и да си запозната с
изкуството на любовта, винаги
има още КАКВО ДА НАУЧИШ

А

и защо да не се обогатиш? В крайна сметка сексът не е само
любов, удоволствие и
креватни упражнения...
Виж какви факти и цифри крие още той.
Да, има море, всъщност направо
океан, от палава фактология, в които
дори похотливо любознателно същество като теб не се е гмуркало досега. Ами, заеми поза за скок.

Възбуда в минути
Учени, с помощта на термални изследвания на женското тяло, установяват, че жената е в състояние да се
възбуди точно толкова бързо, колкото
и мъжът, нито по-бавно, нито по-бързо, а именно за около 11-12 минути.
Класиката не е върхът
Доказано е чрез опити, че легналото положение може да намали чувствителността на сетивата ни към звуци
и миризми. Така погледнато мисионерската поза не е толкова богата откъм сензорни усещания, в сравнение
с която и да било седяща конфигурация например.
Размерът има значение
Асоциацията по семейно планиране в Англия е открила, че гафовете с
презервативи се получават най-често
Story
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Посоки

Паради на
светлините
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Плажът Копакабана в Рио
и пристанищният мост в
Сидни водят класацията
на фестивалите на
ФОЙЕРВЕРКИТЕ,
Нюпорт празнува на
яхти, а в Дарлингтън
пускат плаващи елхи

Д

окато в Европа времето между Коледа и Нова
година е време за почивка или доработване
на несвършените през
последните 12 месеца важни дела, планиране на зимната ски
ваканция или стягане на багажа, то в
по-голямата част на света празничните фиести тепърва започват. Фестивали и ритуали предшестват истинската
вълна от фойерверки, която преминава по цялото земно кълбо в новогодишната нощ. Има няколко места
обаче, където сякаш боговете на въздуха, водата, небето и земята си дават
празнична среща и подпалват истинска феерия.

Десетки хиляди
долари отиват за
украсата на „Коледна яхта“ в Нюпорт

Зад Океана светлинната фиеста
започва от средата на декември.
Най-впечатляващ е яхтеният парад в
залива на Нюпорт, САЩ. Той се провежда за първи път през 1907 г. по
идея на италианския гондолиер Джон
Скарпа. Заедно с негов приятел той
организира Тур на светлината, като
украсяват със светещи гирлянди ферибота, свързващ Нюпорт с близкия
остров Билбао. От година на година
яхтеният парад в Нюпорт се превръща във все по-пищно и привличащо
туристи от цял свят събитие. Днес в
него участват повече от 150 плавателни съда – от лъскави суперскъпи яхти
до ретро кораби, фериботи, моторни
и ветроходни лодки от всякакъв калибър, дори канута. Единственото условие за участието в парада е плавателният съд да бъде подобаващо украсен
и да може да преплава всяка вечер
турът от 14 мили през залива на
Нюпорт. Така плаващото шоу може
да се вижда добре и от струпалите се
по брега и крайбрежните заведения
стотици хиляди зрители. Хората на
борда на яхтите също се наслаждават
на купона с чаша шампанско в ръка.
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къде бяха звездите

Нaградените бяха избрани
след онлайн гласуване и
от експертна комисия
на Академията за мода,
включваща 40 водещи модни
и лайфстайл журналисти

Модните икони
на 2014 година
АЛИСИЯ, ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА, ВЕЛИЗАР СОКОЛОВ – ЗАКИ, и
МАРИЯ СИЛВЕСТЪР получиха високия приз „БГ модна икона“ на

Академията за мода с председател проф. Любомир Стойков

Заедно за децата Моден спектакъл По пътя към Оскар
Актьори пяха
благотворително
стр. 64

20 години
„Ивет Фешън“
стр. 65

Премиера с
най-големите български
звезди, стр. 66
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