МАЙ 2019

+

списание
(бр. 1 или 3)

+ книга

4.99

лв.

МИЛИОНЕРСКИТЕ ФАМИЛИИ

Баневи и Арабаджиеви

безкраен
празник?
Майкъл Джексън
скандалът,
който
шокира света

Мария Илиева
отглежда
сама
сина си

1 Story

май 2019

9

Story Stars

Cover Story
12 Фамилиите Баневи
и Арабаджиеви
Престъпни милиарди

10

Последен
валс

Звезди
20 Мария Илиева
В очакване на голямата любов
22 Шеф Силвена Роу
Суперхрани за дълголетие
24 Деница Петрова
и Калоян Николов
„Гласът на България“ ги събра
26 Джонас Брадърс
Отново заедно
28 Виктор Калев
С мъж или с жена живее?
30 Тарън Еджертън
Новият Елтън Джон

Посоки
64 Истинският свят
на „Игра на тронове“

Парти

От другата страна

34

Жената, която
ще съсипе Кубрат

34 Глория Олред
Големият кошмар на Кубрат Пулев
36 Ейдън Търнър
Ирландският секссимвол
38 Майкъл Джексън
В центъра на нова война

На фокус
42 Звезди, страдащи
от тежки заболявания

54

Култура
72 Книги

Зашеметявай
с финес

Психология
74 Довери се на интуицията си

Зона здраве
76 Храни за бели зъби

Езотерика

46 Анита Мейзер
Накъде след затвора?

78 Колко си щедър според зодията

Мода и Красота

Диета

49
50
52
54

80 Сутрешни навици за отслабване

Вечната класика
Рокля за всеки повод
Любимият деним
Нежна женственост

Dolce Vita
60 Най-богатите писатели в света

Снимка корица: www.ermenkov.photography

32 Хю Джакман
Влезе в Гинес

68 Премиера на последния сезон
на „Игра на тронове“
69 Награди на Американската 		
асоциация за развитие
на цветнокожите
70 Премиерата на „Дъмбо“
71 Новата колекция H&M Studio SS19

Списанието може да закупите
и в електронен вариант от

helikon.bg, biblio.bg,
ciela.com

82 Хороскоп за месец май

Посетете страницата ни във

списание Story

3 Story

cover

Милиардерските фамилии били близки приятели дълги години,
преди да се скарат за милиони и влияние

Николай и Евгения Баневи

Ветко и Маринела Арабаджиеви

Сн. архив, ХАЙЛАЙФ

Кой е по-по-най?

Д

вете фамилии вероятно са смятали,
че са преки потомци на цар Мидас.
И макар че дълги години наистина
превръщаха всичко, до което се
докоснат, в злато, милиони в имоти, накити и банкноти, сега Баневи
и Арабаджиеви се оказват само лица, известни
от бюлетините на Интерпол.
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Ние няма да анализираме защо и как се стигна дотук,
не е в компетентността ни, тепърва ще излизат още и още
разкрития. Но пък ще ви покажем палатите им и ще ви
разкажем историята на кича в България. Баневи и Арабаджиеви са негово олицетворение, но също така и на факта,
че ако не бяха богагашите (такива като тях), богатството
наистина нямаше да дразни никого. Тяхното обаче е ослепяващо, крещящо, донякъде налудно. А вкусът се нуждае от
поне няколко поколения, от възпитание, от образование и
едва на последно място от милиони.

ЗВЕЗДИ

Джонас Брадърс
След като
в продължение на
няколко години залагаха
на солови проекти,
БРАТЯТА УДАРНО СЕ
ЗАВЪРНАХА КАТО ТРИО
с новото си парче
Sucker

Ф

Сн. Guliver photos/Getty images, Анимато Мюзик/Universal Music Group

еновете на „Джонас
Брадърс“ изпаднаха в
екстаз, научавайки, че
любимците им отново
се събират, затова и
заслужено ги възнаградиха, изстрелвайки новата им песен
директно под номер 1 в класацията
Billboard Hot 100. Това постижение
донесе на триото и допълнителни
успехи, защото с хита си Sucker те
станаха първата група за последните 20 години, стигнала до върха на
класацията още с дебюта си, както и
първият #1 дебют на семейна група.

От девственици
до сърцеразбивачи
Пръстените на целомъдрието
Ник, Кевин и Джо се сблъскаха с
огромния медиен интерес още в
тийнейджърска възраст. Момчетата
изваждаха хит след хит, постоянно пътуваха по турнета, а фенките им се увеличаваха с всяка изминала минута. Въпреки
огромното напрежение, на което бяха
подложени и възможността лесно да
кривнат от правия път, те съумяха да
се опазят от всички изкушения, които
ги заобикаляха, а това не стана и без
помощта на родителите им. Пол и Дениз
Джонас от малки възпитавали момчетата
си в семейните ценности и любовта към
Бог, а тъй като баща им е пастор, църква-
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та била незмена част от живота им.
Още на 12-годишна възраст момчетата дават обещание както на майка
си, така и на самите себе си, че няма да
имат сексуални контакти, докато не се
оженят. И въпреки че както самата Дениз
признава, била наясно, че с израстването хормоните на момчетата все повече
щели да дават превес пред разума им, тя
все пак им дала по един пръстен на целомъдрието, който да носят като символ,
потвърждаващ думите им и който да
свалят, когато срещнат правилната жена.
Ник, Кевин и Джо не са единствените
звезди, носещи подобен аксесоар, но
именно техните бижута предизвикаха

огромно медийно внимание. Макар че
с целомъдрени пръстени дълги години
се носеха Селена Гомес, Майли Сайръс и
Джесика Симпсън, явно фактът, че три от
най-желаните момчета също са дали обет
за въздържание предизвика истинска
истерия. Наложи се да дават обяснения
по въпроса, тъй като журналист ги заплашил, че ако не го направят, ще напише,
че са в религиозен култ и халките са
символ на отдадеността им към него.
Оказва се, че въпреки първоначалното
им притеснение как би се приело това
от обществото и феновете, откровението им донесе много повече позитиви и
одобрение.

ЗВЕЗДИ

Уелският
актьор е НОВИЯТ
ЛЮБИМЕЦ НА ХОЛИВУД
– толкова приветлив
и нормален, че чак
невероятен

С
Тарън Еджертън

Сн. Guliver/Getty images, Forum Film

Щастливата
гръмотевица

Тарън толкова прилича на Елтън
Джон, а и пее добре. Няма и как да е иначе
– има волята и дързостта на момчето,
брулено от ледени ветрове. Той е уелсец.
Името му означава „гръмотевица“. Гордее
се с баба си и я обожава. Познайте откъде
е тя? От Уелс, разбира се. Тарън говори
изключително добре уелски език. За
да бъде още по-нестандартен, дори се
забавлява да общува с акцент.
Няма актьорски ген и вероятно
именно това е ценното, защото разчита
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на дисциплината и автентичността си.
Бащата на Еджертън е шеф на малък
хотел, а майка му работи в социална
служба. Нормално семейство, което
осигурява щастливо детство на Тарън на
полуостров Вирал. Той расте с легенди, с
дива природа и свободата да бъде онова,
което пожелае. Няколко години по-късно
семейството на Еджертън вече живее в
китно уелско селце. Когато Тарън е на 12
години, се мести в Абъристуит. Противно
на всички очаквания за бурен пубертет,

лед първия тийзър за
Тарън като Елтън Джон в
предстоящия Rocketman,
мнозина започнаха да
търсят съпоставки с
Рами Малек и „Бохемска рапсодия“. Ами, не, няма да го
бъде. На 31 май, когато е световната
премиера на филма за Елтън Джон,
ще видим съвсем друго нещо. И този
факт се оказва радостен за феновете на сър Джон. Филмът ще бъде
„фентъзи мюзикъл“, каквото и да
означава това, но то е ракета изтребител за Тарън. Еджертън се справя
умело и без пародийност като младия Елтън, като феномена в Кралската музикална академия, пресъздава
проблемите с наркозависимостта
и дългогодишното му музикално
партньорство с Бърни Топин, в чиято
роля ще видим Джейми Бел.

драматични преживявания заради
любовни разочарования, паник атаки
или пък депресивни епизоди, животът
на Тарън всъщност е приятно обикновен.
И това му дава възможност да не хаби
енергия в излишества. Концентриран
е и ясно знае какво да направи, когато
завърши училище – да влезе в Кралската академия за драматични изкуства.
Завършва я през 2012-а. Справя се
изключително добре и печели мястото
си в Кралския Шекспиров театър. Не
след дълго го открива и телевизията.
Дебютира в сериала на ITV Inspector
Lewis, след което в сериала на Sky One
The Smoke през 2014-а. Тази година
се оказва щастлива за него. Получава
възможността да си партнира с Алисия
Викандер в англо-датската биографична
драма Testament of Youth, но освен това
печели и номинацията за най-добър

от другата страна

Актьорът
влезе в Книгата
на рекордите
на Гинес за найдълга кариера като
супергерой на
Маrvel

Сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

хю джакман

Сбъдна
детската си мечта

Х

Story 32

ю сбъдна своята детска мечта да влезе в Книгата на рекордите на Гинес. Той получи официален сертификат и ще бъде включен в следващото издание за най-дълга кариера на супергерой във филмите на
„Киновселената на Марвел“ за ролята си на Върколака. Като добър колега актьорът сподели това отличие със сър Патрик Стюърт, който играе Чарлз Ксавие, или Професор Х, в поредицата „Х-Мен”. Кариерата и на двамата в „Марвел“ е 16 години и 228 дни. Актьорите дебютираха през 2000 г. като супергерои, а
последната им поява е във филма „Логан” от 2017 г. .

ЗВЕЗДИ

Целувката,
която обиколи
световните медии

К

ак може,
защо го
направи?”
Аз й отговорих:
„Ами, така
се случи.
Знаеш, че съм див човек,
такъв характер съм.”
Това е част от отговора,
който Кубрат Пулев дава
в телефонен разговор с
изнервената му половинка
Андреа, след като видеото,
в което боксьорът целува
репортерката Дженифър
Равало, обиколи световните медии.
За съжаление на българина обаче първоначалните
емоции на дългогодишната
му приятелка ще се окажат
най-малкият му проблем.
Защото импулсивната му
реакция спрямо американката не само не беше
определена като забавна
отвъд Океана, но е и напът да срине спортната му
кариера. С тази задача се
е заела не коя да е, а топ
адвокатката Глория Олред,
в чиято професионална
биография се четат победи в куп дела за сексуално
посегателство. Именно тя
беше наета от Джени Суши,
както е известна Дженифър, за неин защитник и
вече доказа защо е сред
топ имената в правото. Тя
постигна първата си победа
над родния боксьор, като
по нейно искане беше отнет
лицензът му да се състезава
в Калифорния. А това, за съжаление на Кобрата, е само
началото на войната.

Сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

Бой до кръв

Името на Кубрат Пулев се
завъртя по всички световни
медии, включително и по
CNN, но не заради категоричната му победа над
опонента му Богдан Дину,
а покрай интервюто му с
местната репортерка Джени
Суши. Огромният интерес
предизвика не диалогът
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ГЛОРИЯ ОЛРЕД

ЖЕНАТА,
КОЯТО
ИСКА
ДА СРИНЕ
КУБРАТ
ПУЛЕВ

между тях, в който очаквано
липсваха високоинтелигентни въпроси, с които
допълнително да се обрисува цялата атмосфера около
триумфа на българина, а

изненадващата целувка, която боксьорът й лепна в края
на разговора им. Усмивката,
с която Джени Суши уж прие
интимния жест на боксьора,
само няколко дни по-късно

Импулсивната
целувка, която
боксьорът лепна
на секси репортерка,
може да му коства
спортната кариера

беше заменена от тъжна гримаса и публичното признание, че е била „шокирана и
засрамена” от действията на
спортиста. Тя разкри и допълнителни детайли от срещата им, които се случили
след края на записа. Именно
тогава Пулев нагло я награбил за задните части, докато
тя си е оправяла нещата, и
вместо да се извини, нагло се
изсмял. „Това ме накара да се
чувствам неудобно и разочарована, че Кубрат Пулев се
е отнесъл с мен по толкова
непрофесионален начин“,
беше част от изповедта на
госпожица Суши. Тя допълни

ЗВЕЗДИ

Майкъл Джексън
Документалната
драма „Напускайки Невърленд“ отново изведе
на преден план темата
БИЛ ЛИ Е ПЕДОФИЛ
Краля на попа?

А

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

ко през
1994 г. делото
срещу бившия
играч по
американски
футбол О'Джей Симпсън за
убийството на съпругата
му Никол и приятеля й
Роналд Голдман буквално
раздели Америка на две,
то тази година това направи една документална
лента. Тя обаче не разбуни духовете само отвъд
Океана, а предизвика
противополюсни реакции
сред хората по целия свят.
Медиите и социалните
мрежи седмици наред
се пълнят с коментари
истина ли са твърденията
във филма, или не. Звезди,
фенове, жертви и специалисти един след друг
дискутират въпроса: злоупотребявал ли е Майкъл
Джексън сексуално с деца,
или всичко е просто една
добре замислена лъжа на
двама манипулатори, стремящи се единствено към
слава и милиони долари?

Нашата истина

„Напускайки Невърленд“,
режисиран и продуциран от
Дан Рийд, представи двама
мъже, които открито заявиха, че като деца са имали
сексуални отношения с покойния изпълнител. Скандалът избухна с огромна сила,
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10 години след смъртта си

РАЗДЕЛИ
СВЕТА
при това седмици преди
официалната премиера на
4-часовата лента в ефира на
HBO. Причината не са само
изключително смущаващитe
детайли, които хореографът
Уейд Робсън и режисьорът
Джеймс Сейфчук разкриват

пред зрителите, но и фактът,
че преди години те бяха сред
основните защитници на певеца в делата за педофилия
срещу него.
За феновете на Джексън и
Робсън, и Сейфчук са познати лица. Причината е, че още

от хлапета те години наред
споделяха живота си с Краля
на попа и не само го придружаваха на многобройните му
турнета, но и имението Невърленд дълго време беше
техен втори дом.
„Майкъл е един от най-ми-

на фокус

Тежко
болен съм!

Кои са звездите, които се борят със сериозни здравословни
проблеми, и тези, за които кошмарът вече е в миналото

Н

икой не е застрахован от тежки болести, дори и звездите, които имат достатъчно средства и отворени врати пред себе си, за да живеят уж по-добре от нас, обикновените хора. И на тях им се налага да се борят за здравето и живота си, дори им е по-тежко, защото кариерата и известността им
безжалостно изискват да са винаги на линия за своите фенове, независимо, че тялото и душата
им страдат. Ето някои от известните, които открито признават, че са сериозно болни или че са успели да се
справят с тежко заболяване, вдъхновявайки други хора с тяхното състояние да не се предават.

сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

Лейди Гага
Фибромиалгия
На премиерата на документалния биографичен филм на Netflix – Gaga: Five Foot Two
(„Гага: метър и петдесет и девет“) през
2017 г. певицата буни духовете, съобщавайки, че прекратява сценичната си дейност
за неопределено време. Причината е заболяПевицата
ването й – фибромиалгия, за което разказва във
пусна снимка
с броеница,
филма. Гага се извинява, че отлага предстоящото си
молитвено
турне и споделя, че често се допитва до близките си и
сключени ръце и
търси техните съвети. Именно те я окуражават да спре с
дълго извинение
към феновете
активната си дейност и да се погрижи за здравето си. „В
й, защото й
крайна сметка, в края на деня аз съм дъщерята на майка
се налага да
ми и баща ми и сестрата на сестра ми“, казва тя. Още през
отмени един от
2013 г. Гага е споделяла, че изпитва силни болки в цялото концертите си
заради болките
си тяло, но тогава все още не знае причината за тях.
Фибромиалгията е слабо изучено състояние, има дори и хипотези, че е психосоматично, но е много разпространено и засяга
предимно жени. Характеризира се с хронични болки в мускулите и ставите, придружени от обща умора, проблеми със съня
и с паметта и със стомашно-чревни неразположения, затова и
предразполага към депресия и социално изолиране. Последните изследвания са, че фактор за отключването й е силният
стрес. „Искам да помогна за повишаване на осведомеността и
да обединя хората, които имат фибромиалгия. Дори не мога да
си представя как се справят те, тъй като аз имам на разположение дузина асистенти. Ние всички можем да споделим какво
ни боли и какво ни помага, за да си помагаме“, написа певицата
в Twitter страницата си. Както се вижда, тя продължава да се
бори със състоянието си, тази година работи здраво и получи
„Оскар“ за песента си във филма „Роди се звезда“.
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Dolce Vita

Книги
за милиони

Кои са в топ 5 на най-богатите писатели на нашето време
и как са успели да го постигнат

О

ригинален сюжет, увлекателно разказана история, общочовешки теми и отличаващ се стил,
но достъпен за голям брой читатели. Това са може би основните изисквания, за да стане една
книга бестселър. Литературата обаче е субективно изкуство и никога няма гаранция, че романът, който един писател ще сътвори, макар и да отговаря според мнозина на всички тези критерии, ще се хареса дотолкова, че да направи автора му звезда и той да започне да продава милиони екземпляри от произведението си по света. В тази работа има, разбира се, и голяма доза късмет
- да попаднеш на точния издател, пред чиито врати висят десетки, понякога и стотици други като теб,
с надеждата, че въпросното издателство ще се спре именно на тяхната книга. Нужна е и добра маркетингова стратегия, без която в съвременния свят един гениален роман може да прашасва по рафтовете на някоя книжарница, без да бъде видян от никого. Понякога с много труд, достатъчно търпение
и късмет обаче птиченцето каца на рамото на някои автори и само за няколко години продажбите на
произведенията им добиват невиждани размери. Превръщат ги в звезди, а оттам и в милионери само
за няколко години, защото вече всяка тяхна творба се очаква като манна небесна от читателите, за да я
разграбят на мига. Ето кои са петте най-богатите писатели на нашето време.

Кралят на ужасите
СТИВЪН КИНГ

$ 400 000 000

Сн. Getty Images/Guliver Photos, архив
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книгата си „За писането. Мемоари на занаята“ той ни
открехва вратата към живота си и дава указания от
собствен опит как да изведем таланта у себе си. Стивън
Кинг има над 350 милиона продадени копия от книгите си по цял
свят. „Не вярвам, че можеш да станеш писател – нито поради
външни фактори, нито чрез силата на волята си (макар че по-рано бях на друго мнение). Частите са си вътре в конструктора. И
все пак това в никакъв случай не са необикновени части; мисля, че
много хора притежават дарбата да пишат или да разказват и че
тази дарба може да се усъвършенства и поощрява“, казва странникът с големите диоптри и тежка съдба заради проблемите си със
здравето, наркотиците и алкохола. Част от най-популярните му
произведения са и екранизирани, и някои по няколко пъти: „Кери“,
„То“, „Изкуплението Шоушенк“, „Мизъри“, „Сиянието“... Дебютният
му роман - „Кери“, за момиче, владеещо телекинеза, излиза през
1974 година, когато Кинг е 27-годишен. До днес е получил около 50
престижни литературни награди.

5

Най-продаваната
книга на Краля си
остава "То"

посоки

Кои са ИСТИНСКИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО Е СНИМАН ТВ СЕРИАЛЪТ,
любим на милиони зрители по света

Сн. iStock, архив

Живейте
в света
„Игра
на тронове“

Е

кипът на поредицата, заснета по сагата на Джордж Мартин „Песен за огън и лед“, е пътувал
почти из целия свят, за да намери идеалния набор от места за заснемането й. Знаете ли къде
наистина са Кралски чертог и Зимен Хребет, откъдето идват Белите бродници, къде са земите, из които скита Денерис, за да събира народа и армията си? Хиляди фенове предприемат
екскурзии, за да посетят тези места, превръщайки ги в истински туристически дестинации.
Разбира се, не очаквайте да видите реалните дворци или градове от сериала, защото те са „дорисувани“
допълнително от 3D аниматори и вмъкнати умело в красивия пейзаж. Но тръпката си заслужава.
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