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С ултиматум
да мълчи
След като напусна ПОЛИ ГЕНОВА без обяснения, докато тя
беше в Музикална академия, приятелят й ВЕРНЕР МОСКОВ й
забрани да споменава името му по какъвто й да е повод
Story
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П

евицата Поли
Генова направи остър завой в живота
си. Радва се
на свободата
си и предпочита да
не мисли и
да не говори за миналото. Макар че
то често напомня за себе си, а това,
което й се случи съвсем наскоро, все
още е твърде прясно. А и, както тя самата казва: „Благодарение на миналото си, имам това настояще и бъдещето, което най-вероятно ще имам.“
Ако можеше да се върне назад, би
избрала времето, когато е била малко
момиче, което ходи на гости при баба
и дядо, всички си разменят подаръци,
разказват си весели истории и чувстват уюта на семейството, спокойствието и обичта на близки и приятели. И
най-вероятно щеше прескочи периода,
който й донесе толкова горчилка и
сълзите в музикалното предаване, и
ще продължава да мълчи и да не коментира случилото се.
Може би зад решението й да се оттегли от скандала с личния й живот
без думи, се спотайва притеснението
затворените в гардероба призраци да
не излязат наяве? Или пък екс половинката й разполага с информация,
която би навредила на имиджа на певицата? Така или иначе, отговорът на
този въпрос засега ще остане скрит в
решението й да се съгласи с условието от страна на Вернер да мълчи и
да се примири с решението му да си
тръгне без никакви обяснения и без
дори дежурния в подобни случаи разговор.

Поли инвестира част
от голямата награда на
„Музикална академия“ в
пътувания и проекти

Доскоро двамата изглеждаха като влюбена двойка, на която публиката
се радваше и очакваше развитие на
връзката в положителна посока. Но
развитието дойде, докато Поли
беше изолирана
от света в „Музикална академия“, и посоката
съвсем не бе със
знак плюс. Тогава
водещият Вернер
каза пред Story, че
отношенията им с
Поли са „неконвен-

ционални“, но всичко е наред, а тя го
помолила да не ходи да я защитава в
предаването, защото е чувствителна
и се разстройва, като гледа как близки хора спорят публично заради нея.
И докато изпълнителката на „Солени
дни“ неподправено плачеше пред камерите, приятелят й си е събирал багажа, за да се изнесе от жилището, в
което живееха заедно, малко преди тя
да се върне в него. Без обяснения, без
дума за сбогом, каквато се очаква да
има между двама души, делили дълъг
период от време и хубавите, и лошите
моменти в живота си. Без дори sms
или съобщение във facebook.

Единственото, което Вернер и
Поли си разменили след раздялата,
било ултиматумът от негова страна тя
никога повече да не споменава името му в публичното пространство по
какъвто и да повод и обещанието от
нейна страна, че това ще бъде така.
Защо? Какво делят двамата? Какви
заплахи се крият зад категоричното искане на водещия и защо Поли
така безропотно приема поставените
от него условия? Истината е някъде
там, в тази година и половина, която
те прекараха заедно и демонстрираха
щастие. Или може би и това щастие
е било измамно дори за самите тях и
съшито с бели конци за пред публиката? Защото, докато беше затворена
между четирите стени на Музикалната академия, финалистката извади на
бял свят не много приятни истории
за половинката си. Не четял книги,
искал да ходят само по молове и на
кино, обожавал да се конти и да посещава единствено лъскави курорти.
Сърдел се, когато тя искала да отидат
на някое нейно любимо място, което
не е толкова хай. А нея това я изморявало и тормозело. Изобщо Вернер
бил коренна противоположност на
Поли, която обича да пътува, импулсивна е, свободолюбива и усмихната. „Не знам. До ден днешен нямам
обяснение. Много пъти съм мислила
по въпроса, особено когато имах възможност да съм сама и бях изолирана
от външния свят. Явно така е решил.
Няма нещо конкретно, което бих могла да посоча като причина. Честно
казано, вече се отказах и да търся
такава“ - сподели преди време своята
гледна точка за раздялата певицата и
заяви пред Story, че ще се придържа
към поставеното от бившия условие
да не говори нищо повече за него. Но
няма да позволи да бъде заплашвана
9
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Звезди
ЛЕОНАРДО ДИ
КАПРИО търси

племенницата
си, изчезнала
около ареста на
родителите є

Т

я е малко 6-годишно момиченце, което е изчезнало безследно. Лео ди Каприо, чиито доведен брат е татко й Адам,
е единственият на когото
му пука, ако не се брои
формалното търсене от
страна на полицията. Малката Норманди не била при
майка си Чарити Мур, когато ченгетата влезли в дома
й и й щракнали белезниците. Няколко дни по-късно
на място се появил и таткото Адам Фарар, но само
за да попадне в капана на
очакващите го полицаи. Доведеният брат на Леонардо
бил пуснат за издирване
още от декември миналата
година, но до този момент
успявал да се укрие.

Лео и Адам отдавна нямат нищо общо, но героят
от „Вълкът от Уолстрийт“
преживявал винаги болезнено злощастната съдба на
брат си. Някога Адам бил
баткото, който съвсем малък започнал да се снима
в реклами, а после и в телевизионни филми и това
заразило Лео с мерака и
той да се види на екран. До
пълнолетие Адам изживял
актьорския си период и за-

Престъпни страсти
не му дават мира
Story
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Звезди

Любов
по каталог
НЕЛИ АТАНАСОВА и АЛЕКСАНДЪР САНО – СРЕБРОТО

не се разделят, но няма и да се оженят
Story
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Звезди

Б

ившият участник във VIP
Brother се беше заканил, че
ще продължи да общува с
фаталната поп фолк певица
и след шоуто, където двамата демонстрираха топли
чувства един към друг. И, както се
разбира, е изпълнил намеренията си.
Чернев и Лияна били засечени да вечерят в турски ресторант, водейки задушевни разговори, след което изпълнителката се качила не в своята кола,
а в тази на кавалера си и двамата
отпрашили към дома на екс-депутата
от „Атака“, където прекарали заедно
нощта. Story потърси за коментар Павел, който отчасти потвърди клюката,
оставяйки впечатление, че премълчава голяма част от подробностите
около развоя на отношенията си с
Лияна.
„Да, с Лили излизаме от време на
време и поддържаме добри приятелски взаимоотношения, но тези истории са преувеличени... А това, че сме
вечеряли точно в турски ресторант –
моля ви се! Аз никога не съм влизал
и няма да вляза в турски ресторант“ заяви националистът.

Увлечението му към сексапилната

певица в Къщата на риалити формата
не можеше да се скрие: „Ах, ти сърничка малка, сладка. Ще ти изпапкам
моцарелките и ще те гушкам!“ - беше
една от запомнените от зрителите
реплики, които Чернев отправи към
приятелката си вътре. Той неведнъж
се налагаше да я утешава и да бърше
сълзите от красивото й лице, а тя се
предаваше в силните му ръце. След
като излезе от риалити шоуто, в едно
от интервютата си Чернев сподели в
прав текст, че не гледа на певицата
само с очите на приятел и утешител:
„Тя е много привлекателна. Как издържах? Дисциплина. Имах моменти,
в които бях граничен с Лияна. Дяволите ме хващаха. Като я намачкотя
и… – леле, какво ще става после, но
пускам. Може и от това толкова да
съм бълнувал през нощта...“ Сега обаче той е подозрително внимателен
какво точно казва, когато става въпрос за изпълнителката на хита „Каменно сърце“.
На въпроса може ли да бъде само
приятел с жена, която изглежда по
този начин, Чернев се измъкна с репликата: „Един джентълмен не може
да коментира такива неща.“
Екс-депутатът обаче не скри, че
в момента има връзка, макар и да
не може да реши дали тя е сериозStory
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ИМАТ ЛИ
ВРЪЗКА
ПАВЕЛ ЧЕРНЕВ наистина
излиза с ЛИЯНА, но дали между

двамата има нещо повече от
приятелство?

Звезди

Истината за
гуруто на парите

Прототипът на „ВЪЛКА ОТ УОЛСТРИЙТ“ – ДЖОРДАН
БЕЛФОРТ, днес печели, като учи другите на това

К

ой е човекът, който
вдъхнови с разрушителния си живот Скорсезе за
поредния му блокбастър
„Вълка от Уолстрийт“,
чийто образ пресъздаде
Леонардо ди Каприо? Истинското
му име е същото, като на героя във
филма – Джордан Белфорт, по чиито две автобиографични книги е построена лентата. Освен като писател,
понастоящем Белфорт се изявява
основно като лайфкоуч, който изнася мотивационни лекции на мераклии за бързо и сигурно забогатяване.
И го прави, както той сам твърди с
ръка на сърцето – по честен и сигурен начин.

Story
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След финансовия си крах и последвалия затвор бившият брокер-жив
дявол, успява отново да прави добри
пари, продавайки опита си на топ
търговец. И въпреки че е осъден да
върне $119 млн. на хората, които е
измамил с финансовите си машинации през 90-те, 45-годишният днес
бизнесмен не се оплаква - за тази
цел ще отидат печалбите му от книги
и филма по тях. А те със сигурност
ще стигнат, за да върне солидния си
дълг напълно.

През последните 5 години Белфорт
е успял да се издължи с $14 млн. от
сумата, без дори да напуска триетажната си къща в Манхатън Бийч в Лос

Анджелис. Избрал този квартал, не
защото не можел да си позволи още
по-скъп, но искал да е близо до двете
си деца, живеейки с жената на сърцето си – Ан Коп, красива блондинка,
за която се сгоди миналата година и
която му помага в бизнеса.
С какво се е занимавал Белфорт,
преди да се превърне във Вълка на
Уолстрийт? Дете на еврейско семейство на счетоводители в Бронкс, изглежда нормално, че носи гена, отговарящ за печеленето на пари. Родителите му успяват да се преместят в
по-престижния квартал Куинс, където
и той израства. С добро възпитание
и чар още от малък Джордан припечелва джобни, продавайки разхлади-

Големите имена

Не всички
мечти се
сбъдват
Story
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В огледалото на живота ДЖЪСТИН
ТИМБЪРЛЕЙК иска да види семейство,
като това на баба му и дядо му

П

овече от 10 награди
„Грами“, десетки статуетки от MTV и други
престижни музикални
отличия, няколко телевизионни награди
„Еми“ – Джъстин Тимбърлейк отдавна е престанал да брои
отличията, съпътстващи двайсетгодишната му кариера на музикална
звезда. Това, което повече изненадва
анализаторите, е как започналият
като тийнидол музикант успява не
само да оцелее в мелачката на шоубизнеса, но и да продължава уверено по алеята на славата, без дори да
произвежда скандалите, с които са
известни колегите и най-вече колежките му. Без да се забърква в сериали, пълни с алкохол, наркотици и
неприлично поведение.
Джъстин има своето обяснение и
то е кратко и ясно – семейството.
„Когато бях тийнейджър и момичетата вече започваха да тичат след автобуса, с който пътувахме на турне,
майка ми, която ме придружаваше,
веднъж ме дръпна настрани и ми

каза: „Виж, аз няма още дълго да
ти бъда мениджър. Вече си твърде
голям за моите способности и трябва да продължиш. Искам винаги да
помниш, че не бих могла да бъда
по-горда, отколкото вече съм. Ти си
изключителен. Караш хората да те
обичат. Но това не те прави по-добър
от тях. И това няма да се промени.
Каквото и да се случи, всяка сутрин
ще се събуждаш и ще си обуваш панталоните по същия начин, по който
го правят те.“ Все още си спомням
думите й, сякаш беше вчера“, казва
младият мъж, който току-що влезе в
Христовата възраст.

Майка му била тази, която бдяла
над него от времената на детския
клуб за таланти „Мики Маус“, както
и в началото на групата N’Sync, дала
бляскав старт на кариерата му, но истинският пример, който повлиял повече от всичко на характера му, били
баба му и дядо му.
Видеото Mirrors, което той показа
миналата година и което му донесе
куп награди, е посветено именно на

Джъстин се чувства
най-добре с мама,
баба и дядо
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

В черно и бяло
като Кейт Хъдсън

Послания
върху
бутилка

&

СВЕЖИ
ПРОЛЕТНИ
УХАНИЯ

Трансформации
С БОМБЪР

Как ни помага
джинджифилът

ПРОМЕНИ
ВЪТРЕШНИЯ
СИ СВЯТ

Психология

Открийте бариерите,
които ви спъват

Story
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Посоки

Да хванеш
вълшебната
пръчица
Story
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В японския град
ОКАЯМА вече 5 века
мъжете се борят за
чудотворните „шинги“

П

опулярното му име е
Голия мъжки фестивал
в Окаяма, или Хадака
Мацури. Корените на изключителното зрелищно
събитие в най-студените
дни на зимата водят някъде в началото на XVI в. Ако вече сте били на
популярния фестивал, гледали сте как
полуголи мъже се плискат с ледена
вода от реката и се как се борят за
да хванат хвърлената от свещеника
пръчка, не може да не си спомняте
за родния Йордановден с хвърлянето
на кръста и битката кой ще го извади от ледените води. Преди да се
замислим върху тази странна прилика, вече се намираме в Окаяма, на
малко повече от половин час път от
с влака от Хирошима. Всъщност тук
идват влакове от почти всички големи градове на Япония, като пътят от
Осака отнема близо 2 часа и половина, а от Токио – повече от 3 часа и
половина. Но откъдето и да пътувате,
няма да пропуснете сюблимния момент. Всичко започва в късния следобед.

Сцената на основното действие
е районът около храма Сайдайдзи,
на десетина минути пеш от едноименната гара. Около 17 часа следобед
из кварталите наоколо започват да
се събират групи мъже, които правят
силно впечатление, защото са облечени единствено с бели памучни препаски в зимния студ и вдигат много
шум. Събират се по комшийски или
с колеги. Скачат и викат, давайки си
такт. Както се полага според японското благоприличие, никъде не се виждат бутилки с алкохол, но блесналите
погледи на полуголите мъже, тичащи
по улиците, красноречиво подсказват
за изпитото саке или местно бяло
вино. Сериозната загрявка продължава към каналите на река Йошии, по
посока на храма, а групите постепенно се сливат. Тъкмо когато телата им
се загреят, те предприемат рискован
ход и влизат в леденостудените води
на реката, плискат се и отново скачат и викат. Според божественото
обяснение, студената вода пречиства
телата и душите им и ги подготвя за
голямата надпревара. Към 18 часа
около храма са се събрали доста хора
и започват състезанията. Най-малките момченца се събират в обща група, над която се хвърлят сладкиши,
следват по-големите, които също се
борят за своите амулети. Шумът около младежите нараства неимоверно
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Party

къде бяха звездите

Trunk Show
Изискано ревю за
отбрани гости в
Bridal Fashion на
стр. 64

Ориенталско
парти
Victoria SPA
отбеляза пищно
рождения си ден –
стр. 65

Висша мода
Карл Лагерфелд с
новата си колекция
за Chanel. Вижте я
на стр. 66

БИОНСЕ и ДЖЕЙ ЗИ
се разгорещиха на
сцената при изпълнението на Drunk in
Love, а цялата публика в Nokia Theatеr
стана на крака

Някои го
предпочитат
горещо
Церемонията на годишните музикални
награди „ГРАМИ“ събра на едно място
някои от най-обсъжданите звездни двойки
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