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Красивата дизайнерка,
която властва над модата
в България, каза „Да!”
на приказна сватба
в Санторини
Сестрите Alessa ни допуснаха до този съкровен за тях
момент и ни разказаха повече за техния self-made успех.
Доза мотивация!

П

редставете си вулканичния остров с белите къщички, луксозен хотел на върха му, наблюдаващ спираща дъха гледка към Калдерата.
Представете си бели Tiffany столчета, 20-ина гости, затаили дъх и
една приказно красива булка, казваща „Да!” на своя любим.
Това е сватбата на една от най-успешните млади дами в България
- Мими, по-малката сестра Alessa. Сестрите Alessa продължават да
бъдат донякъде мистерия, а всъщност са пример, за който трябва да се знае много повече. Затова, една седмица след сватбата и непосредствено преди снимките
на новата им колекция, аз им гостувам, за да разбера как точно правят онова,
което ги превърна в знаменитости и каква е тайната зад магията Alessa.

Часът е 21,00 ч. Градът е Пловдив и аз се намирам в офис,
наподобяващ щаб на луксозен световен бранд. Навсякъде
стъклени витрини, стотици дизайнерски модели, мостри
мечтани платове и нотка креативен хаос - това е рай за всяко едно момиче, което се вълнува от мода. Още със запознанството ни разбирам защо „армията Алеси” обожават Мими
и Мая. Гостоприемни, скромни, харизматични - момичетата
ме приветстват с три различни кутии шоколад.
„Нали нямаш нищо против, че ще ни прекъсват от време
на време? В разгара на колекция сме и екшънът е пълен” казва Мими, докато връчва одобрена прото бройка на техния
моделиер.
Няма никакъв проблем, разбира се. Разкажете ми повече за сватбата. Снимките изглеждат великолепно.

Мими: Сватбата беше в тесен кръг. За щастие, мина точно
така, както си я бяхме представяли. Имаше опасност двата
средиземноморски циклона Ксенофонт и Зорбас да се окажат
неканени гости, което щеше да е катастрофално. За щастие
се разминахме само с 24 часа от тях, което отново показва, че
сме родени с късмет.

Гледайки снимките, първото нещо, което забелязвам,
е роклята. Това луксозно бижу е творение на един от
най-легендарните дизайнери на сватбени рокли в света - Elie Saab. Всеки знае, че тази рокля върви с еднакво
впечатляваща цена. С какво се занимава съпругът ти?
Да не е поредният дубайски милионер?
Мими: (Смее се.) Роклята беше подарък от сестра ми.
Като хора, които се занимават с мода, за нас бе интересно
преживяване да си купиш рокля на Elie Saab. Ние винаги
мислим и се стремим към световно ниво, следователно
естественият избор беше Elie Saab.
Цял живот съм си мечтала за приказна сватба, а знаеш, че
роклята е едно от най-важните неща. Имам късмет, че сестра
ми притежава изключително успешен моден бизнес и може
да си го позволи (смее се).
Защо избрахте Санторини?

Мая: В началото на лятото бяхме на почивка в Санторини,
която комбинирахме и с фотосесия. Влюбихме се в острова с
най-магическия залез и избрахме хотела, известен със своята
спираща сърцето гледка - Rocabella.
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звезди

Жизел Бюндхен

Уроците на живота
Eдин
от найскъпоплатените
модели в света разкри, че е
преминала през множество
изпитания и трудности.
Те обаче са останали в сянка
от блясъка, към който
са насочени очите на
обществото.

У
Сн. Getty images/Guliver photos, архив

роци: Моят път към
смислен живот" – това
не е биографична
книга, а изповед.
Изповедта на една от
най-красивите жени,
която чрез откровенията си пожела да даде кураж на
всички, които са се сблъсквали с
нейните проблеми. И да покаже, че
независимо какво име носиш или
каква професия имаш, съдбите на
хората си приличат и само от нас
зависи дали ще паднем жертви на
трудностите, пред които се изправяме или те ще ни направят по-силни.

Жизел Бюндхен е определяна за една
от кралиците на подиума. Въпреки че
вече не е активно действаща манекенка,
тя продължава да получава милиони
долари от кампаниите, в които се изявява, заради което години наред оглавяваше класацията за „най-скъпоплатените
модели в света“. Днес обожествявана от
милиони, като тийнейджърка бразилката съвсем не е виждала подобно бъдеще
за себе си. В новата си книга красавицата
споделя, че популярността, която имала
в училище, не била такава, която да я
превърне в кралицата на гимназията.
Точно обратното. Височината, която й по-
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ЗВЕЗДИ

Саймън Кауъл

Н

овият сезон на британското шоу X Factor
хвърли феновете на
музикалния формат
едновременно в екстаз
и в смут. От една страна, причината за въодушевените им
реакции беше фактът, че в журито
попаднаха най-голямата британска звезда в момента – Роби Уилямс,
и любимецът на тийнейджърките от групата One Direction Луи
Томлинсън. От друга обаче усмивката и ведрото настроение, с които музикалният продуцент Саймън Кауъл
се появява на екран, и които не са
част от обичайната му гримаса, бяха
тези, които провокираха въпроса:
„Какво се случва с него?“

Откакто
стана баща,
вечният ерген
е коренно различен
човек. Защото с днешна
дата малкият Ерик е на
първо място в живота
на продуцента
мултимилионер

Сн. Getty images/Guliver photos, архив

Укротяване
на опърничавия

Саймън е известен не само
с непукисткото си изражение,
когато наблюдава изпълненията на участниците, а и с
факта, че не се притеснява
откровено да признае какво
мисли за всеки от тези, които
очакват неговото „да“ или
„не“. Което, разбира се, често
провокира сълзи на огорчение сред талантите.
В новия сезон обаче той е
с коренно различно поведение. „Гадният Саймън“ сякаш
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е останал в миналото, а на
негово място се е настанил
„добрият чичко Сай.“ Промяната е очевидна, а виновник
за нея е едно 4-годишно
момченце – синът му Ерик.

Най-голямото щастие

Никой, дори самият Саймън,
не е очаквал, че бащинството
ще преобърне живота му на
180 градуса. Защото преди
раждането на Ерик татко
му с охота демонстрираше

ергенския си живот, а темата
за наследници като че изобщо
не влизаше в житейските
му планове. Саймън обожаваше да слага себе си на
първо място и да разполага
с милионите си както намери за добре – за бързи коли,
луксозни къщи и забавления.
Що се отнася до връзките му,
повечето бяха сериозни, но в
никакъв случай с потенциален статут „семейни“.
Е, всичко това вече е в ми-

налото. Поне що се отнася до
личния му живот, в който вече
трайно се настаниха нови
приоритети. Той не крие детето от медии и папараци. Ерик
се появи в компанията на
татко си по време на снимките на различните тв формати,
в които участва, като наскоро блесна и в X Factor. Беше
представен на колегата на
Саймън – Луи, който не пропусна да отбележи сериозната
промяна у таткото. „Бащинс-

ЗВЕЗДИ

Серина Уилямс:

Нямам
нужда
от пари
и титли

Сн. Guliver/Getty Images

Желязната
лейди на
световния тенис
СЕ РАЗНЕЖВА ЕДИНСТВЕНО
ПРЕД ДЪЩЕРЯ СИ, заради
която едва не губи
живота си
Но това е Серина –
безкомпромисна, трудно
контролираща гнева си и
май е по-добре да не си около нея, когато е обладана от
ярост. Така виждат ситуацията и от световната федерация по кеч. Носителката на
32 титли от Големия шлем
най-вероятно няма да приеме офертата на мениджъра
на федерацията Стефани
Макмеън, но никога не е
сигурно, че няма да се появи
на ринга и да размаже Ронда
Роузи например. Включването на Серина в кеча на
този етап е само мечта
на Макмеън и изглежда
нереално. Мнозина обаче
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H

а мнозина тя се струва някак прекалена – и като спортист, и като
жена, и като Серина. Ако Мадона е русата амбиция, то Серина е като
природно бедствие в тениса. Преди два месеца категорично показа,
че няма как някой да се подиграва с усилията й. Заради скандала със
съдията на Откритото първенство на САЩ, тенисистката бе глобена
с общо 17 000 долара за неспортсменското си поведение по време на
финала срещу Наоми Осака. 10 000 долара й костваха обидите към съдията Карлос
Рамос, 4000 за подсказването от треньора й и 3000 за счупената ракета.
смятат, че след отказването
си от тениса американката
би пробвала нещо различно,
а подобен ход би донесъл и
огромни печалби на тенис
звездата.”
Уилямс обаче не е толкова
„желязна“, колкото успява да
внуши. Преди малко повече
от година тя се бореше за
живота си след раждането на
дъщеря си Алексис Олимпия,
а спортните анализатори
дори предвещаваха края
на кариерата й. Тя обаче ги
опроверга. „Чувствам, че все
още мога да се подобрявам.
Това е най-вълнуващото
нещо. Не съм първа младост,
но все още имам светло бъ-

деще”, смело заявява Серина
и твърди, че намира сили
да се справи с всичко заради примера, който дава на
дъщеря си.
На 1 септември 2017
г., обаче й е трябвало още
по-голяма сила и воля за
живот. Серина ражда по
спешност с цезарово сечение, тъй като сърдечната
дейност на бебето е толкова
слаба, че лекарският екип
рискува да загуби детето.
Операцията преминава по
план, Алексис проплаква,
всички са спокойни и
щастливи. Съпругът на
тенисистката дори прерязва
пъпната връв. Няколко ми-

нути по-късно обаче всичко
се обърква. Серина едва си
поема въздух и се чувства
силно изтощена. Преди
лекарите да се произнесат
за състоянието й, тя вече
знае какво й се случва – белодробна емболия. Серина
много добре познава симптомите на това животозастрашаващото състояние.
През 2011 г. за първи
път се сблъсква с него и
познавайки добре тялото си,
настоява да й бъде направен
скенер. Лекарите не вярват
на преценката й и по-скоро смятат, че затрудненото й дишане се дължи на
обезболяващите лекарства

ЗВЕЗДИ

Моделката
ВДИГНА
ТАЙНА СВАТБА с
дългогодишния си
приятел Джошуа Къшнър.
Младият бизнесмен е помалкият брат на зетя
на Доналд Тръмп –
Джаред.

П

оследните месеци
на 2018 г.
са изключително
вълнуващи
за красивата блондинка.
Освен че беше обявена за
новото лице на модното
шоу състезание Project
Runway, заемайки мястото на дългогодишната
водеща и продуцент Хайди
Клум, манекенката се омъжи за голямата си любов
Джошуа Къшнър.

Сн. Getty images/Guliver Photos, архив

Карли Клос

Сроди се с
президента
на Америка
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Двамата са заедно от 6
години, а след 3-месечен годеж си казаха заветното „да“.
Сватбата се състоя в края на
октомври на скромна церемония в Ню Йорк с едва 80 гости.
Разбира се, сред свидетелите
на бракосъчетанието били
дъщерята на американския
президент Иванка Тръмп и
съпругът й Джаред, който е
батко на младоженеца.
Въпреки че връзката на
Джошуа и Карли не е тайна,
те са от малкото популярни
личности, които предпочитат
детайли от връзката им да
не бъдат в жълтите колонки
и избягват да я дискутират.
Малкото интимни моменти,
които все пак споделят
с почитателите си, са и
най-важните в живота им –
годежа и сватбата им. „Обичам те повече, отколкото мога
да го изразя с думи. Джош, ти
си най-добрият ми приятел
и моята сродна душа. Нямам
търпение да бъдем завинаги
заедно. Милиони пъти още
ти казвам „ДА“, написа през

ЗВЕЗДИ

Айда Фийлд

Н

Сн. Getty images/Guliver Photos, архив

а 7 август Айда и Роби
отпразнуваха осмата
годишнина на брака си.
Мнозина продължават
да се чудят как американската звезда от турски произход
превърна щурия музикант в отдаден
на семейството си съпруг. Въпреки че
не изневерява на ексцентричния си
натюрел, Роби успя да озапти демоните, които дълго го преследваха, и днес
всеки се възхищава на творчеството
му, а не чете постоянно за неговите
непрестанни изцепки.
Да си половинка на Уилямс съвсем
не е лека задача, но Айда доказва, че с
правилната тактика и най-вече със спокойствие и последователност всеки може
да бъде укротен. Началото на връзката
им е през 2006 г., когато са представени
един на друг от общи познати. Какво си
спомня от този момент музикантът, не е
съвсем ясно, тъй като, както сам признава, е бил „друсан до козирката“. Доказателство за думите му е фактът, че когато
двамата същата вечер посещават парти в
Лос Анджелис, той започва да кудкудяка
като пиле. Животинският му изблик се
случва в момента, в който Айда се появява в секси бански и двамата влизат в джакузито. Шок или забавление е изпитала
тогава актрисата, можем да гадаем. Факт
е обаче, че първата им среща не се оказва
последна. Напротив – тя е начало на меко
казано сложната им връзка.
До брака им през 2010 г. на Фийлд й
се налага няколко пъти да превъзмогне
егото и разочарованието си от Роби и
да му даде поне три пъти шанса да й се
реваншира. Точно толкова пъти той я
изоставя с разбито сърце.
Желанието й да погледне в собствената си душа и да осъзнае иска ли този
мъж в живота си, я кара многократно
да си повтаря: „Ще се справя!“ И успява
да сбъдне желанието си да бъде с него.
Е, с малка помощ от актрисата Камерън
Диас, която усеща, че приятелят й Роби
не е съвсем сигурен, че иска да приключи
завинаги отношенията си с Айда. Съветът на блондинката да се върне се оказва
стимулът, нужен на Уилямс.

Тя ми е всичко

Спасителката на Роби е определението, което Айда си спечели покрай
връзката им. Защото за времето, в което
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Спасителката
на Роби Уилямс

Красивата
актриса
успя ДА УКРОТИ
ЛОШОТО МОМЧЕ НА
БРИТАНСКАТА МУЗИКА и
до днес му помага да се
бори с демоните си

ЗВЕЗДИ
Освен в прочутото му
Тв
токшоу гласът му
водещият
звучи и по радио
той списва
е бил НА КРАЧКА BBC,
колонка във
а в има и
ОТ СМЪРТТА и само вестник,
няколко авторски
късметът го е
книги. Животът
на 55-годишния
спасил
ирландец изглежда

Греъм Нортън

Да се
позабавляваме!

В

Сн. Getty images/Guliver Photos

сяка седмица милиони зрители сядат пред малкия екран, за да станат част
от невероятната емоция, която „Шоуто на Греъм Нортън“ им поднася. Комикът, който с чувство за хумор успява да накара почти всичките си гост-знаменитости да разказват най-интересните си и дори нелепи лични истории,
го превръщат в любимец както на тв аудиторията, така и на звездите, които
отговарят на провокативните му въпроси.

„Това е най-готиното
токшоу, в което съм гостувал.“
Думите не са на някой заклет
фен, а на носителя на „Оскар“
Мат Деймън. Да получиш
подобно признание от човек,
стоял пред най-големите име-
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на в праймтайма, определено
е комплимент. Дали Греъм се
е почувствал поласкан? Със
сигурност. Но той е наясно, че
е добър в работата си. Доказателство за това са усмивките и ентусиазмът, с които

най-големите холивудски
имена влизат в шоуто му и
сядат на червеното диванче
срещу него.
Повече от 20 години Греъм
забавлява феновете си с невероятното си чувство за хумор.

бляскав, още повече, че финансовото му
състояние също е впечатляващо – всяка година в банковата му сметка влизат по
близо 2 милиона лири. Радва
се на луксозен живот – притежава дом в Лондон, вила в
ирландското графство Корк и
апартамент в Ню Йорк.
Въпреки че е всеобщ
любимец, позволяващ си да
пародира дори хора като британския министър-председател Тереза Мей, в живота
Греъм невинаги е чак толкова
жизнерадостен и усмихнат,
колкото на екрана. Описва
професията си като всяка
друга, в която на моменти е
нужно да влезе в роля. „Ако
бях раздавач на мляко, щях
да раздавам мляко. Да съм
усмихнат на екрана, е част
от моята работа. В противен случай ще ме уволнят.
Да, може да не ми е до смях,
когато тръгна към студиото.
Но тогава се налага да вляза в
роля и да го изиграя – откровен е Греъм. – Всеки преминава през тъмни моменти в
живота си. Може би заради
ирландския ми произход,
предпочитам тези моменти
да си останат лични. Да,
понякога ги споделям с някои
от най-близките си приятели, но със сигурност няма да
напиша колонка във вестника
по този въпрос“, допълва още
водещият.

Самотно ли е да си сам?

55-годишният Нортън не
крие хомосексуалните си
наклонности и макар в миналото да се е появявал с някои
от интимните си партньори,
признава, че от няколко
години няма сериозна връзка.
В дома си в Лондон съжи-

на фокус

Мъжки
грешки

Мики Рурк, Пол Стенли и Аксел Роуз са сред примерите
за известните господа, жертви на пластичната хирургия

В

шоубизнеса изобщо не е изненада, че, освен дамите, и господата лягат под ножа, за да запазят подълго добрия външен вид, така необходим за кариерите им. Фейслифтинг, ринопластика, ботокс и
импланти на различни места са сред най-често срещаните интервенции, на които известните мъже
подлагат лицата си в неравната борба с времето. И още - корекция на двойна брадичка и челюст, липосукция на „любовни дръжки“ и корем, отстраняване на уголемени гърди, премахване на торбички
под очите… Според статистика на Обществото на пластичните хирурзи в Америка (ASPS) мъжете,
подложили се на минимално инвазивни козметични корекции, се е увеличил с над 50% през последните 15 години. Но понякога пластичните хирурзи малко се престарават или пък самите звезди дотолкова се пристрастяват към разкрасителните операции, че резултатът в крайна сметка е обратен или направо плашещ.
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аксел роуз
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Някогашното лошо момче – вокалист
на Guns'N'Roses, който заради тежка
депресия и прекаляване с наркотиците
преди време качи над 20 килограма,
шокира феновете си преди десетина години с тийнейджърска осанка и опънати
бръчки. Тогава той бе в средата на 40-те
си години и това едва ли е било толкова
наложително, тъй
като лицето му
изглеждаше застинало и неестествено. Казваха, че
си е сложил импланти в скулите,
че си е правил няколко пъти
фейслифтинг, ринопластика,
инжектирал си е ботокс и даже
си е присадил малко нова коса.
Макар рокаджията да отрича, че е ползвал услугите на
пластичните хирурзи, това личи
отдалеч. И докато преди, когато
се прояви за пръв път с различната си визия, поне бе в добра форма,
сега е и доста напълнял.

Dolce Vita

най-скъпите
суперяхти в света
Има ли смисъл яхтата ти да е направена от чисто злато или да
държи световния рекорд за най-дългата в света?
Или милиардерите просто се надпреварват и в това?

В

ече се приема за нормално най-богатите хора в света да хвърлят милиони, дори милиарди, за
пищни суперяхти. Петролните шейхове и руските магнати прекарват ваканциите си на огромните си, луксозни морски возила с плувни басейни, кинозали и хеликоптерни площадки. Но тези
екстри понякога не са достатъчни и милиардерите измислят още и още...

Topaz

Сн. Getty Images/Guliver Photos, iStock, архив

527 млн. долара
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Topaz е луксозна моторна яхта, построена от Lurssen Yacht. Интериорът е
проектиран от Terence Disdale Design,
а екстериорът - от Тим Хейууд. Яхтата е пусната по вода през 2012 г. и се
предполага, че е на шейх Мансур бин
Зайед ал Наян, вицепремиер на Обединените Арабски Емирства и собственик
на футболния клуб „Манчестър Сити“.
482-футовата яхта е с 8 палуби, оборудвана е със стабилизатори за нулева
скорост, джакузи на палубата, двойна
хеликоптерна площадка, плувен басейн,
гараж, подводно осветление, фитнес зала,
кино и голяма конферентна зала. Има
дори миниподводница. Скоростта на
яхтата достига 31 възела, а според слуховете, Леонардо ди Каприо я е наемал за
почивка с приятели.
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