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Мълчанието на
свидетелите

Е

два ли друг скандал,
като един сексскандал, може да предизвика повече мълчание
и повече смут, но
пък в миг да се превърне във врящ котел от сензационни разкрития. Клапата е отворена, а от дяволското
гърло излизат разкрития, които обаче поставят повече
въпроси, отколкото отговори. Защо на Харви Уайнстийн, и
не само на него, е било позволено да бъде насилник и защо чак
сега жертвите дръзват да говорят? Защо някой позволява
да бъде използван, да бъде жертва, на каква цена? Шшшт,
не трябва да се говори, не трябва да се съди, защото в съдебната зала трябва да бъдат всички онези, които са били
свидетели, но са премълчали насилие. Не само в Холивуд. По
холивудски сценарий този скандал придобива други измерения свързани с още повече власт, с още повече лобита и с още
повече милиарди. Да отворим съседната на този скандал
врата. Именно на мълчаливите свидетели, които надничат
воайорски зад вратата. Ако ние не сме жертва, но знаем за
насилие и не помогнем, съучастници ли сме? Да, категорично. И трябва да реагираме веднага, иначе сме страхливци и
подлеци. Да говориш за насилие след 30 години мълчание не
е смелост, това е тъжен, много тъжен факт. Показва, че
можеш да продадеш всичко от себе си – честта си, достойнството си и накрая да си кажеш: „Господи, аз бях ползван,
сега си спомням!“
Страхът е по-голям инквизитор дори от насилника. Кой
създаде това „чудовище“ Харви? То не се е самосъздало. Харви
е продуцент, т.е. той не е амбулантен търговец, той материализира мечти, създава легенди, които ще носят слава и пари и го създава от материал, който му се предлага.
Когато човек има повече амбиция, отколкото морал, и от
двете страни на будоарния параван, затваря очи и уста и
раздава без остатък, защото знае, че ще получи. Сексът в
този случай е като подпис под договор за сътрудничество.
Да вдигнем чаши скъпо шампанско за успеха и да ги счупим
30 години по-късно, когато горим на кладата на псевдоморалните си ценности. Продажбата и покупката е според
вашето желание. Внимавайте какво си пожелавате. Шоубизнесът, киното дават власт, световна слава и пари, а това е
най-силният афродизиак. Неустоим, но контролируем, когато знаеш какво можеш да изгубиш, преди да спечелиш.
главен редактор
Галина Чолакова-Попова

ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

ЧЕТКАТА НА
ЖИВОТА
ПАПА ФРАНЦИСК
Светият отец прие с благоговение в дар бояджийска
четка от двама младежи от
аржентинско село. С нея те
и техни приятели са боядисали мост, от който са се
самоубили над 30 души, за
да върнат символично това
място на смърт отново към
живота. Делото бе част от
инициатива на фондацията
на Папа Франциск в подкрепа на младите имигранти по
света за правото им на нормален живот и обучение.
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Мъжете, КОИТО
НАСИЛВАХА ЖЕНИТЕ
2017 година БЕ НАСИТЕНА СЪС СЕКССКАНДАЛИ, като сред жертвите се

Т

оказаха куп известни дами

е дълго мълчаха. Но решиха, че е крайно време насилниците да поемат отговорност за действията си. И проговориха. Открито. За
принудителния секс, за сълзите, за молбите, за това, че са жертви. Жертви на влиятелни мъже, които са ги заплашвали, че ще ги
унищожат, ако не изпълняват мръсните им желания. Които са
използвали страха им, за да ги манипулират. Страхът от разкриването на истината. От публичното унижение. От срама, че вече всички ще знаят
тайната им.
Е, много от тези жени се изправиха пред страха си. И посочиха виновниците. Обявиха имената им, показаха лицата им и сега очакват възмездие. Стотици хиляди
по света ги подкрепиха, обединиха се и най-вече заявиха открито: „Стига!” Хаштагът #metoo се появи в милиони профили в социалните мрежи и за всички вече е ясно
едно – за жените мълчанието вече не е приоритет.

Харви
Уайнстийн
Със стотици милиони в банковата
сметка, жена-бижу, филмография, в
която фигурират едни от най-добрите
филмови ленти, и определението Бог,
което Мерил Стрийп му даде през 2012
г. - животът на Харви Уайнстийн, създател на филмовите компании Miramax и
The Weinstein Copmany, беше идилия.
До октомври тази година, когато
кореспондентът на NBC News Ронан Фароу публично разкри какво чудовище е
в действителност. Журналистът обясни,
че е разговарял с 13 жени, които са били
сексуално насилвани от Уайнстийн и
три, които са били изнасилени от него.

Продуцентът
обичаше да
се обгражда с
красиви жени

Съпругата на Харви
– дизайнерката
Джорджина Чапман,
го напусна

Жертвите

Една след друга куп известни актри-
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ЗВЕЗДИ

Двойката
успя да
разбие КУП
КЛИШЕТА

ДАРА И КОНСТАНТИН
ТРЕНДАФИЛОВ

ЛЮБОВТА КАТО
ВДЪХНОВЕНИЕ

Т

я е сред най-актуалните певици в
момента, а той е
част от новото поколение български
поети, които възродиха обичта на младите към
книгите. Дара и Косьо са заедно
вече повече от половин година и
разбиха на пух и прах схващането, че няма допирни точки между
една щура поп принцеска и млад
интелектуалец. Двамата не само
че опровергаха скептиците си,
че закачката им ще е мимолетна,
ами показаха, че любовта може да
послужи и като вдъхновение. Не
вярвате?! Доказателство за това
е видеото към новото парче на
Дара „Недей”, чийто сценарист е
именно Трендафилов.
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КЪДЕ ЗАПОЧНА
ВСИЧКО?

„Насила хубост не става”, казват
хората. Ние пък можем да пренапишем думите така: „Насила
любов не става”. В това се убедиха куп тв продуценти, които от
години се опитват да го направят,
събирайки в риалити шоутата си
уж потенциални бъдещи двойки.
Амбицията е пред погледите на
зрителите да пламнат чувства
между звездите и любовта им да
разцъфне отново на екрана. Да,
признаваме, понякога имат късмет в това начинание, но в повечето случаи удрят на камък.
От друга страна екипът на „Черешката на тортата” едва ли е очаквал, че именно покрай техните
вечери ще се зароди връзка между

две от най-актуалните имена в
момента. Дара и Косьо Трендафилов се запознаха по време на
поредната кулинарна седмица, в
която компания им правеха певецът Илиян, колежката му Марина
Кискинова и моделът Маги Бадер.

НА ПРЪВ ПОГЛЕД НИЩО НЕ ПОДСКАЗВАШЕ, че Дара и Косьо ще
приключат участието си в шоуто
от напълно непознати в гадже-

НА ФОКУС

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
И ДЕСИ БАНОВА
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АФЕРАТА НА
ГОДИНАТА

DOLCE VITA

Д

НАЙ-СКЪПИТЕ
обувки на света

а бъдат похарчени няколко милиона за чифт
обувки може и да ни
се струва непростима
екстравагантност, но
на земята се случват
всякакви чудатости, дори и такива. За мнозина обувките са просто
удобство, но за други се оказват
начин да покажат мястото си сред
най-богатите хора, а и дори да ги
ползват като оръжие срещу други
ексцентрици. Макар и дизайнът на
обувките постоянно да се променя,
тези 10 бижута остават.

DIAMOND DREAM
STILETTOS, $500000
Този великолепен чифт обувки е покрит с
1420 диаманта. Те са подредени по толкова
атрактивен начин, че да подчертаят
една от най-сексапилните зони в женското тяло – глезените. И са създадени да
заслепяват. Прелестните обувки за първи
път са били представени от актрисата
Аника Нони Роуз на наградите „Оскар“ през
2007 година. Обърнете внимание колко
са изчистени, но изтънчени – просто
две ленти, но пък диамантени. И те са
най-евтините…
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ПОСОКИ

Когато се питат
къде да почиват или
къде да си купят
имот, звездите все
по-често са на едно
мнение – ИТАЛИЯ

DOLCE VITA, ПАСТА
И КАНЦОНЕТИ
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А

пенинският полуостров от край време е
предпочитаното местенце за отмора на
много световни знаменитости. Те обаче
не се прехласват толкова по руините на
Древен Рим, нито по меката на модата –
Милано, колкото по живописните градчета около многобройните италиански езера или по
морския бряг, превърнати в луксозни курорти, които
не всеки може да си позволи. За да бъдат наистина

необезпокоявани по време на ваканциите си, някои
от известните си купуват собствен имот, а изборът
на разкошни вили с размера на малки замъци в тези
райони е голям. Подобна стъпка е и добра инвестиция,
и начин да организират по свой вкус пространството
на мястото, където са избрали да се връщат често, да
приемат гости и да опитват истинския тукашен dolce
vita. Затова някои места в Италия са се превърнали в
истински звезден център.
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