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ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

МОМЧЕТА,
ПОМАГАЙТЕ!
СКАРЛЕТ ЙОХАНСОН

стана жертва на модата на премиерата на
филма си The Ghost in
the Shell в Ню Йорк. Роклята й беше секси, но
пък доста тясна и дълга
и в комбинация с 12-сантиметров ток без малко да стане причина
красавицата да се просне на земята. Добре че
като залитна, на помощ й се притекоха две
момчета от посрещащите VIP гостите и я
подхванаха от двете
страни.
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ЖИВОТ КАТО НА
ПОРНО

С

СЕКСИНДУСТРИЯТА има почти два пъти повече приходи в

сравнение с филмите, които ежегодно излизат от Холивуд

ексът продава и това е
неоспорим факт. Пример
за твърдението е порноиндустрията, която въпреки
напредъка на технологиите и все по-популярните
сайтове за споделяне на еротични
клипове продължава да е сред най-печелившите в световен мащаб. Милиони
хора воайорстват и задоволяват фантазиите си чрез майсторските изпълнения на актьорите, които са готови
на всичко за почитателите си.
Популярността на порното и еротиката е в такива мащабни размери, че
ежегодно приходите от всичко, което
индустрията предоставя на зрителите си, достигат близо 13 милиарда
долара. За сравнение - холивудските

филми успяват да докарат „едва“
8,8 милиарда долара от хитовите си
заглавия, за които звездите получават
по няколко десетки милиони хонорари.
Въпреки че порнозвездите не могат
да се похвалят с подобни приходи от
участието си само в една лента, голяма част от тях успяват да достигнат
не по-малка популярност от „нормалните“ си колеги. А със славата идват и
по-големите пари.
Красивите дами, които се появяват
както майка ги е родила и които с хъс
демонстрират уменията си в различните видове сексуални удоволствия,
пък се превръщат в знаменитости.
Представяме ви топзвездите, които
направиха порното суперпечеливша
индустрия.
Скандалният брак
с Тито завърши
с развод и загуба
за Джена на
попечителството
над децата им

Джена
Джеймисън
Активна кариера 1993-2008 г.
Едва ли има фен на порното, който
да не е чувал името й и да не е гледал
поне един от филмите с нейно участие.
Джена завинаги ще остане „Кралицата
на порното“, въпреки че окончателно се
оттегли от сцената през 2008 г. За 20-годишната си кариера тя заснема десетки
филми и печели 35 награди. Първата си
лента снима през 1994 г. под режисурата на Ранди Уест. „Джена ми се обади и
ми каза, че иска да работи в порнобизнеса, но агентът й не й позволяваше.
След месец ми звънна, за да ми каже, че
не я интересува какво й казва той и ще
го направи въпреки всичко. Обясних
й, че ако иска да снима с жена, мога да
го уредя. Тя заяви, че иска да работи с
Кайли Айрланд и го направихме. Когато
започна сцената, направо избухна! Бях
убеден, че Джена ще успее, но никой не
подозираше, че ще се превърне в такава
голяма звезда. При първата ни среща тя
заяви, че ще бъде звезда. Така и стана“,
спомня си режисьорът.
През 2000 г. Джена създава заедно с
бившия си съпруг Джей Грдина компанията ClubJenna, която й носи по 30 млн.
долара годишно.
Днес порнозвездата е майка на двама
сина – Джеси и Джеймисън, плод на
любовта й с боеца Тито Ортиз. Двамата
се разделиха скандално през март 2013
г. Спортистът получи пълни родителски
права над момчетата им, въпреки че
бившата му жена го обвини в малтретиране. В началото на април актрисата
роди дъщеря на новата си половинка
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ЗВЕЗДИ

След „Беднякът
милионер“ никой не
иска да работи с Дев
Пател. Сега той е
НАЙ-АКТУАЛНИЯТ
ИЗЧЕРВЯВАЩ СЕ
СЕКССИМВОЛ

ДЕВ ПАТЕЛ

ЛЪВЧЕТО
НА МАМА

М

Story

акар да стана звезда
преди няколко години
с ролята си в „Беднякът
милионер“, едва сега Дев
се превърна в сензацията, която неговите
почитатели жадуваха като награда за
усилията му. Но това не го превръща в
суетен особняк. Толкова е непосредствен
и смутен, когато получава комплименти
или пък го обявяват за секссимвол, че
все още се изчервява. „Всеки път, когато някой ми направи комплимент за
външността ми, се чувствам неудобно.
Предпочитам да не го правят“, казва със
свенлива усмивка Дев.
Тази скромност е като магнит за жените. Но и в тази област Пател не действа
като завоевател, а предпочита да следва
хода на събитията.
20

По време на снимките на „Беднякът
милионер“ започва връзка с Фрейда
Пинто. В началото мнозина подозират,
че отношенията им представляват
просто маркетингов ход, но те всъщност
се оказват съвсем истински до 2014-а,
когато се разделят след няколкогодишна връзка. По непотвърдена информация „кака“ Фрейда се отегчила от Дев и
неговата сантименталност и предпочела
да експериментира по-смело със своята
екзотична красота. Не мислете, че Пател
е изпаднал в депресия. Не, но за известно
време е бил твърде неуверен, особено
когато фотограф като Марио Тестино му
казва, че не може да повярва как толкова
обикновено момче като него е излизало с
толкова красива жена като Фрейда. Разстроил се, но няколко месеца по-късно се
смеел, когато си спомнел за срещата им.

Сега Дев е щастлив, казва, че се чувства пълноценен и уверен. До него е едно
прекрасно, червенокосо момиче, което е
също толкова непосредствено, колкото
него. И за двамата няма нужда да бъдат
звезди, които да ревнуват от славата си.
Пател вече не крие връзката си с 22-годишната Тилда Кобам-Харви. Двамата са
заедно от миналата година и работят по
общ проект. По-късно тази година те ще
си партнират в американо-австралийския трилър Hotel Mumbai.
ПАТЕЛ Е НАУЧЕН ДА УВАЖАВА ЖЕНИТЕ, да бъде мил и всеотдаен. А дамата,
която му преподава първите уроци, е
неговата майка. Затова и Дев избира
именно тя да го придружи на церемонията по връчване на „Оскар“. Макар да не
спечели приза, който напълно заслужа-

LOVE STORY

АНДРЕ АГАСИ И ЩЕФИ ГРАФ

БЯГАЙТЕ ОТ
ТЕНИСА!
Story
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ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА

ДЖЕНИФЪР ЛОПЕС

Момичето
от квартала
Story
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НА ФОКУС

Утроба под наем
АНОНИМНИ ЖЕНИ ПРЕДОСТАВЯТ ТЕЛАТА СИ, за да могат

двойките с репродуктивни проблеми да станат родители. Разбира
се, всичко си има съответната цена, която съвсем не е малка

П

оследните години темата за сурогатното майчинство стана особено актуална, тъй като все
повече звезди признаха, че са използвали утроба под наем, за да се сдобият с така желаните деца.
Макар че повечето от известните майки твърдят, че

МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН

Краля на попа осъществи мечтата си да бъде баща
благодарение на втората си съпруга – медицинската
сестра Деби Роуз. На 13 февруари 1997 г. се роди синът
им Принс Майкъл Джексън, а малко повече от година
по-късно на бял свят се появи и дъщеря му Парис Майкъл Катрин. Връзката на родителите им очаквано
приключи толкова скоростно, колкото и започна. Майкъл получи пълно попечителство над децата си, като
майка им бе напълно лишена от възможността да ги
гледа отблизо как растат. Самият изпълнител не криеше, че мечтае за голямо семейство, и така през 2002
г. се роди и третото му дете – Принс Майкъл Джексън
II, известен с прякора Бланкет. Роден бе от сурогатна
майка, чиято идентичност остава неизвестна и до
днес. За разлика от кака си и батко си, загърбили отшелническия живот, който водеха с татко си, Бланкет избягва светлините на прожекторите. Само от
отделни папарашки снимки светът може да види как
расте най-малкият наследник на Краля на попа.
Story
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причината да не износват сами децата си, са физически проблеми, често думите им не успяват да убедят
хората в истинността си. И се стига до обвиненията,
че не искат да забременяват, за да не навредят на
кариерата си.

НИКОЛ КИДМАН

Австралийската актриса нямаше щастието да роди
по време на 10-годишния си брак с Том Круз. Поради
тази причина двамата взеха решение да осиновят и
така в живота им се появиха дъщеря им Изабел и синът
им Конър. Никол все пак осъществи мечтата си да има
биологично дете с втория си съпруг Кийт Ърбън, раждайки дъщеря им Съндей през 2008 г. Въпреки желанието
им да имат още един наследник, опитите им се оказаха
неуспешни и двойката се обърна към сурогатството,
което успя да опази в тайна по време на цялата бременност на майката, износила детето им. Така през
декември 2010 г. на бял свят се появи и втората им дъщеря - Фейт. „Никакви думи не биха могли да опишат
огромната благодарност, която изпитваме към всички,
които ни подкрепяха по време на целия процес. Най-вече
на майката, която износи бебето ни“, написаха в общо
съобщение щастливите родители.

DOLCE VITA

Много от
известните
личности
коригират носа
си, брадичката,
скулите... Но
най-популярната
пластична намеса
сред звездните
дами и досега си
остават гръдните
импланти. КАКВА
Е ЦЕНАТА на
прекрасните
звездни гърди?

Топ
10
на най-скъпите
бюстове
импланти
Story
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З

а никого не е
тайна, че пластичната хирургия струва
много пари.
Всеки божи ден
милиони хора плащат хиляди долари, за да легнат
под ножа в опитите си
да подобрят външния си
вид. Звездните личности
не правят изключение,
напротив – те дори много
по-често чукат на вратата
на пластичните хирурзи за
едно или друго разкрасяване. А сред нежната част
от звездната популация
силиконовите бюстове,
разбира се, са най-честото
желание.
ЕТО И КОИ ОТ ТЯХ СА
ПЪРВЕНЦИ според сумите, които са платили, за да
се сдобият с перфектния
според тях бюст. Като повечето от тях са прибягвали до услугите на пластичните хирурзи неведнъж.
Да се надяваме, че няма да
разбием представите ви за
съвършенство, след като
разберете, че гърдите на
Салма Хайек са впечатляващи, но всъщност – не са
истински.

ПОСОКИ

МЯСТОТО, НА КОЕТО
НЯМА РЕЛИГИЯ,

политика и
национални различия
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АУРОВИЛ – градът
на бъдещето
74

ЗОНА ЗДРАВЕ

П

Рак, стерилитет, неправилно
развитие на мозъка – така звучат
зловещите факти от употребата на
пластмаса. КАК ДА СЕ СПРАВИМ?

ПЛАСТМАСАТА

Story

НИ УБИВА
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овече от 6.5 млрд. кг
пластмасови отпадъци се
изхвърлят всяка година в
океаните. И проблемът не
е просто в това, че вредим на околната среда
и тровим морските обитатели - по този
начин убиваме и себе си. Опасностите, които ни носят тези опаковки, не са
никак малко, макар да не се замисляме особено за последиците. Веществото
бисфенол А, което позволява на пластмасата да бъде еластична и здрава, се
съдържа в голяма част от бебешките
бутилки, опаковките за храна, кутиите, в
които съхраняваме хранителни продукти,
бутилките от минерална вода. Смята се,
че този химикал е отговорен за заболявания на черния дроб, на сърцето, за
неправилното развитие на мозъка, както
и за неправилното развитие на хормоналната система при децата. Освен това
наличието на този химикал увеличава
риска от репродуктивни проблеми, както
и от рак. Едни от най-високите нива на
бисфенол А, които са открити от изследването, са в пилешките супи и адаптираното мляко. Най-ниски нива са измерени в безалкохолните напитки, кондензираното мляко и консервираните плодове.
Всеки ден се сблъскваме с бисфенол А в
най-различни продукти и не бихме могли напълно да го изключим от ежедневието си. И все пак има начин да ограничим до минимум „употребата” на този
химикал:
Като не използваме пластмасови
опаковки повече от веднъж и изобщо да
не използваме продукти от пластмаса;
Не подлагаме на висока температура пластмасовите изделия;
Не съхраняваме храна в съдове от
пластмаса;
Съхраняваме олиото, зехтина в бутилки от стъкло;
Подбираме продукти, които са в
хартиени пликове или стъклени буркани.
ЕЖЕДНЕВНО НЕ САМО СЕ ДОКОСВАМЕ, НО И „КОНСУМИРАМЕ“,
ТОЛКОВА МНОГО ПЛАСТМАСОВИ
ИЗДЕЛИЯ, че категорично можем да
се наречем „пластмасовата епоха“. Как
влияе тя на здравето ни и как можем да
бъдем отговорни към себе си и природата, ни разказва Деница Петрова. От
2005 година работи в екологочния неправителствен сектор. Ръководи офиса на
Greenpeace България от 2011 г. Деница
е завършила социология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Две
години работи в секвоените гори на Калифорния, където преподава екологично
образование на деца.
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