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Любовта
ни е пълна
с изненади
ТЕРВЕЛ ПУЛЕВ и ДИАНА
НЕНОВА от години живеят в

различни държави, но се чуват по
телефона през час всеки ден
Story
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звестното
спортно
семейство
за пореден
път показа,
че въпреки
разстоянията, които
ги разделят заради
спортните им кариери, са намерили
начин да запазят любовта си. След
участието на Тервел във VIP Brother,
където той прие предизвикателството
да е денонощно пред очите на цяла
България, нямаше начин личният му
живот да не стане любопитен за публиката. Двамата с майката на сина
му - волейболистката Диана Ненова,
продължават живота си така, както
от години насам - тя в чужбина, в
случая в Румъния, където отскоро играе за „Динамо“ ( Букурещ ), той - в
България, а синът им Калоян – и в
двете държави, ту при мама, ту при
татко. Но как оцелява една любов
години наред, разпъната между километри разстояние и не се ли забравят очите, които не се виждат? Дали
по-редките срещи могат да компенсират общите радости и неволи под
един покрив? И какво коства в днешно време да имаш доверие на човека
до теб и да го пазиш ден след ден?
Ето формулата на Диана и Тервел,
която е различна от общоприетата,
но засега се оказва повече от успешна.

Колко време вече живеете така,
откакто се роди Калоян ли?

ТЕРВЕЛ: По-скоро, откакто изобщо
сме заедно.
ДИАНА: Вие така изкарвате нещата, все едно аз си идвам в България,
раждам и после си тръгвам. Не, ние
сме си заедно и сме си семейство.
ТЕРВЕЛ: Това, че двама души споделят едно жилище и едно легло всяка
вечер, не означава, че са заедно, защото може мислено да са в различни
посоки. И обратното – и да са в две
различни държави, ако държат един
на друг, това е най-важното.

Какви са плюсовете и минусите на
този начин на живот?

ТЕРВЕЛ: Минусите са ясни – не можеш постоянно да си с любимия
човек, защото така се налага. Когато вечер се прибереш вкъщи, него
го няма. Но плюсовете са, че така
всъщност го оценяваш, много ясно
осъзнаваш какво значи за теб.
ДИАНА: Съгласна съм с Тервел. Ми9
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Звезди

МЪЖ ПО КАТАЛОГ
Данчо отговаря напълно
на изискванията на
жена си и тъщата

Синоптичката СТАНИСЛАВА ЦАЛОВА
избрала бащата на детето си по списък с
качества, който съставила заедно с майка си

С

танислава е от онези телевизионни лица, които хората в 90% от случаите харесват. Затова всички много се
зарадваха и отвсякъде заваляха поздравления, когато
се разбра, че синоптичката от bTV е
родила момченце и майката и бебето
се чувстват добре. Екзотичната млада
жена, чиято майка е наполовина японка и наполовина корейка, а баща й е
българин, се ожени в края на 2009 г.
за избраника си Йордан, производител
на мебели. Година след година обаче
бебе така и не се появяваше и постепенно роднините и приятели на двойката престанали да ги закачат по този
въпрос, виждайки колко Станислава
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страда, щом стане дума кога ще има
дете. След почти четири години обаче
чудото се случи и сега младата майка
може да се наслаждава на наистина
пълно семейно щастие, точно като
във филмите. Вече спокойна и щастлива е и майка й – Тони Ким, която
от ранна възраст трепери над бъдещето на дъщеря си и дава всичко от себе
си, за да се чувства момичето й добре.
Дотолкова, че дори участвала дейно в
избора й на съпруг.

Като ученичка Станислава била
кротка, залягала над уроците, а денят й бил планиран до последната минута от родителите й. Освен на училище, ходела на плуване, на фигурно

Звезди

С

лед приказната
сватба през 2012
г. всички очакваха Саня и Ники
Илиеви да се
сдобият с наследник. Но двамата се впуснаха в работа и в реализирането на нови проекти и новината за бебето не идваше
и не идваше. Последното
предизвикателство, което си
бяха поставили, е лентата
„Живи легенди“, която само
седмица след премиерата
се изкачи на първото място
в класацията на „Боксофис
България“. Съвсем скоро
екипът тръгва да представя
филма и по света – Лондон,
Берлин, Хамбург и САЩ са
част от страните, в които
родната продукция ще бъде
видяна. По тази причина
Саня и Ники не са отделили време за почивка след
напрегнатия снимачен период. „За нас обикалянето
на света е доста приятно,
съчетаваме работата с релакса. В момента берем
плодовете на това, което
сме направили“ - сподели
пред Story Ники Илиев и не
скри, че следващото нещо,
което искат да им се случи
в живота, е, да имат дете.
„Мислим за бебе, разбира
се, мислили сме и преди.
Но покрай многото работа,
все не сме се решавали на
тази стъпка. Но сега и двамата сме уверени, че оттук
нататък нищо не може да
ни спре да сбъднем тази
своя мечта“ - разкри продуцентът, актьор и режисьор
на лентата.

Двамата със Саня се
влюбват на кастинга на
„Забранена любов“. В начало на връзката синеоката
актриса няма много доверие на половинката си,
все пак още й държи влага
7-годишната одисея с актьора Деян Донков. Но Ники
я печели с директния, смел
и откровен подход. „Беше
любов от пръв поглед. Тя е
онова, което ми липсваше
Story
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ВЕЧЕ
МЕЧТАЕМ
ЗА ДЕТЕ
След грандиозния успех на „Живи легенди“
НИКИ ИЛИЕВ признава, че решението да
имат дете със САНЯ вече е приоритет

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Мъжките времен
слънчевото моми
Story
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Близо десетилетие след смъртта си актрисата
МАРИАНА ДИМИТРОВА се връща в сънищата
на приятели и почитатели и ги кара да се усмихват
одината
е някъде
в началото на 70те на
миналия век,
а крайдунавският град
Русе изживява своя зрял
социализъм. Бръснатите
глави не само не са на мода,
но могат да навлекат сериозни проблеми на всеки, дръзнал
да се различава от униформата
на приличието. Може би затова в
бръснарницата изпадат в шок, когато
една спретната гимназистка с разкошна коса си пожелава да я острижат нула номер. Не, не е никакъв
бунт, нито фундаментално несъгласие.
Мариана Димитрова се е хванала на
бас, че й стиска да го направи. Нещо
повече – в този вид отива с приятелки на кино, а на следващия ден и на
училище. Не я изключват само заради съобразителността й да скалъпи
набързо сърцераздирателната история
как случайно си е подпалила косата.

Близо 30 години по-късно вече утвърдената актриса се връща към тази
случка с топлотата, която носят само
щастливите детски спомени. Особено
за човек, който по онова време вече
минал през своето време разделно, и
то не веднъж. Годината е 2002-а, близо петилетка, след като Мариана е
поела пътя на любовта за трети път
и тя я е завела в Сан Диего. Това
е едно от първите й завръщания у
дома, а тя вече е написала „Американски синдром“. Седнала на малкото балконче в старата кооперация
на една от тихите софийски улички,
спомените й неотменно се връщат
в детството и ученическите години,
може би единствените, в които може
да бъде себе си, без да е наказана за
това от съдбата.
Тогава, в онова детство, споменът
за което цял живот я кара да се усмихва и я стопля в немалкото моменти на задушаване в прегръдките
на безсилието, Мариана като че ли е
най-истинска. Бунтарка, но не сърди-

„Има мигове, когато избуява онази
диващина и първичност, която нося. Има
мигове, когато побеждава топлината в мен“
С Григор Вачков в
„Мъжки времена“

на на
иче
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

Най-добре
облечените дами
на наградите
BAFTA

Червилата
за новия
сезон

&

АКТУАЛНАТА
ANTI-AGE
ТЕРАПИЯ

ПОД ВЛАСТТА

НА ЧЕРНОТО

Страничните
ефекти от
отслабването

БЮСТЪТ
ИЗДАВА
ХАРАКТЕРА НИ

Зона здраве

Н

Сн. Shutterstock

якои диети и хранителни
добавки за отслабване могат да доведат до неприятни странични ефекти.
Преминалите през нисковъглехидратни диети (като
Аткинс) се оплакват от лош дъх, виене
на свят, главоболие и запек. Тези, които избират очистителните медикаменти
може да преминат през периоди на редуване на диария и запек. Освен това,
почти всички от популярните диети
предизвикват раздразнителност.
Но това е детска игра в сравнение
с по-сериозните странични ефекти при
медикаментите и хранителните добавки за отслабване. Продукти и добавки,
които се предлагат на пазара за загуба на тегло и изграждане на мускулна
маса, са свързани с десетки случаи на
хепатит, чернодробна недостатъчност
(някои пациенти са се нуждаели от
чернодробна трансплантация) и дори
смърт.
Тези данни са от САЩ, тъй като там
има по-засилен контрол върху медикаментите и се проследяват в по-голяма
степен ефектите на лекарствата. От
няколко години в България също тече
проследяване, но все още няма данни
за всички странични ефекти на хранителните добавки, макар твърде често
лекари и диетолози да предупреждават
да не се доверяваме на „магични“ медикаменти и средства за отслабване.
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Проблемът с добавките е, че
стриктността на регулацията им е много по-малка от тази на лекарствата.
Всякакви продукти могат да минат за
хранителни добавки и да залеят пазара. След като преминат уведомителния
режим пред властите, те могат да бъдат проверени едва след оплаквания
от страна на потребителите. По този
начин опасни продукти могат да стоят
по рафтовете на аптеките и магазините
с месеци.
Представители на индустрията не
виждат проблем с регламентирането на
пазара. Според Стив Мистър, президент
и главен изпълнителен директор на
търговската асоциация за разпространение на добавки в САЩ „хранителните добавки са напълно регулирани. За
съжаление, както във всяка индустрия,
има дребни играчи, които не се съобразяват със закона“. Така големите играчи, които винаги държат статуквото,
обвиняват малките за проблемите на
пазара. Ето защо ви съветваме да разчитате повече на здравословните храни,
отколкото на хранителните добавки,
„пречистващи“ организма.
48

Заблудите за
отслабването
Диетите са като медикаментите –
имат СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ,
но никой не се интересува от тях

Посоки

На колело с
бамбукови

Story
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сред
ия рай

Превозът на
две колела тук
се ползва с
особена почит

Мислите си, че за да се
запознаете с ВИЕТНАМ,
ви е необходимо много
време? Не, просто трябва
да сте подготвени за това,
което ви очаква, в далечна
и различна страна

С

екунди след като самолетът се издигне над белите
пухкави облаци, мислите
ви отлитат надалече, защото отивате в загадъчната,
бамбукова страна... Казват,
че Виетнам трябва да се предвкуси.
Отрано. Дори да се изпревари времето. Възможно е да слушате разкази на
очевидци, да разгръщате фотоалбуми,
да четете за войната, за лидера Хо
Ши Мин и дори да отскочите до виетнамския пазар в Москва. Но може
и да не правите всичко това, защото,
повярвайте, страната ще ви порази истински. А някои от вас ще бъдат покорени. Буквално, още от първата крачка на виетнамска земя.

Първото впечатление от столицата Ханой е оглушително. Огромно
количество цветни мотопеди и моторолери лавират между колите, устремени нанякъде, без изобщо да се
съобразяват с правилата за движение.
И затова на улицата никога не стихват
проницателните клаксони на нервните шофьори. Според статистиката две
трети от населението притежават това
евтино и удобно средство за придвижване в условията на тропически
климат. Колите във Виетнам са много
скъпи, както и местата за паркиране.
Затова ученици, студенти и дори мениджъри, още от сутринта слагат на
57

Story

Party

къде бяха звездите

Режисьорът на
лентата НИКИ
ИЛИЕВ беше неотлъчно до съпругата
си САНЯ, която
играе главна роля

Добри сърца
Певци в подкрепа
на онкоболни деца
на стр. 64

Вечната Лили
Примата събра
почитатели в
Операта
стр. 65

Вкусно по
израелски

Ромина Андонова
показа кулинарни
умения
стр. 66

Любовни
дуети
Някои от най-популярните актьори
и техните половинки се събраха
на премиерата на новия български
филм „ЖИВИ ЛЕГЕНДИ“
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