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ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

СЕМЕЙНО
НА ЦЪРКВА
ГУЕН СТЕФАНИ

и баща є Денис заведоха през уикенда
тримата й сина и племенницата й
Стела на църква. Денис, който е с
италиански произход, е ревностен
католик и е възпитал дъщеря си да не
пропуска неделната служба. Тя, от своя
страна, следва семейните традиции и
задължително води децата си от найранна възраст да слушат проповедите в
близката катедрала до дома им.
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HIGH-TECH БОГАТИТЕ

НОВИТЕ МИШЕНИ НА
ЗЛАТОТЪРСАЧКИТЕ
Момчетата, които са избрали не да робуват на външния си вид,
а да развиват интелекта си и да подобряват живота на всички чрез
откритията си в сферата на технологиите, са новият хит сред
известните дами. ВИЖТЕ КАК СТАНАХА ВЪРВЕЖНИ

Н

ека откровено си го
признаем – така наречените „нърдове“, които в
училище са били определяни като зубъри и смотянаци само защото са
предпочитали да наблягат над уроците,
а не да се запиват със съучениците си на поредния разбиващ
купон, днес буквално владеят
света. Те са тези, благодарение на които технологиите се
развиват с бясна скорост и чрез
знанията и уменията си улесняват и подобряват живота на
милиони хора по света.
Освен че са интелигентни,
повечето от тези мъже са и
много богати. Статусът „мултимилионер“ пък ги сблъсква със
ситуация, която едва ли са си
представяли и в най-смелите
си мечти, когато са расли като
задръстени тийнейджъри – да
предизвикват интереса на

неземни красавици, готови на всичко,
само и само да им станат официални
половинки.
Срещата между Силициевата и Силиконовата долина е неизбежна, тъй като
мадамите, готови на всичко, за да си
намерят богат съпруг, все по-упорито

насочват жадните си погледи именно
към тези добри момчета, които ги обсипват с внимание и много пари.

ИЛЪН МЪСК

Свръхчовекът

Четири години Илън
Мъск преследва Амбър
Хърд, сега той се оказа
преследваният от
бившата на Джони Деп

През 2013 г. Atlantic поставя Илън Мъск начело на
класацията за „най-великите изобретатели на нашето
време“, след като получи
номинации от шефовете на
гигантите Yahoo, Oracle и
Google. Илън е най-голямата звезда в света на технологиите в момента, визионер, който следва мечтите
си, някои от които мнозина
определят като нереални. В
трудовата книжка на 45-годишния бизнесмен се четат
компаниите SpaceX, Tesla
Motors и PayPal, а богатството му вече е в размер
на милиарди. Мъск от дете
започва сам да изучава компютърно програмиране,
като едва 12-годишен продава кода на видеоиграта
Blastar за 500 долара. Една
от основните му бъдещи
цели е колонизацията на
Марс, като още през 2018 г.
се очаква екипаж от седем
души от компанията му
SpaceX да остане на Червената планета за период от
26 месеца.
Илън е сред най-апе13
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ЗВЕЗДИ

ПРИНЦЕСА
С КАУЗА
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Един от найочакваните
филми за 2017 г.
е екранизацията
на анимацията на
Disney „Красавицата
и Звяра“, която
ще излезе на голям
екран на 17 март
на 3D в дублирана и
субтитрирана версия.
В главната роля е
актрисата
ЕМА УОТСЪН

ЗВЕЗДИ

НЕЛОВКО!
Срещи с бившите

Е

И тази година сезонът на филмовите церемонии премина с
огромен интерес както от страна на киноманите, така и от
световните медии, които ПРОСЛЕДИХА ВСЯКА СТЪПКА
НА ЗВЕЗДИТЕ по червения килим

два ли някой ще отрече, че е доста неловко, когато
се засечеш с бившата си половинка. За място като
Холивуд избягването на подобна ситуация е почти
невъзможно, особено в началото на всяка календарна година, когато е т.нар. „сезон на наградите“.
Това е периодът, в който своите призове раздават члено-

вете на чуждестранната преса, на актьорската гилдия, на
критиката, а звездите тръпнат в очакване на така желаните
статуетки на филмовата академия. През това време известните изнасят речи, позират на червения килим и се надяват, че ще избегнат момента, в който ще се видят очи в очи с
някой от бившите. Е, не всички имат такъв късмет.

ВЕЧНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК
Днес за брака на БРАД И АНДЖЕЛИНА можем да говорим в
минало време, но през 2009 г. двамата все още бяха една
от най-влиятелните и стабилни двойки. Те се появиха в
целия си блясък за наградите „Оскар“ и камерите не спираха да ги следят, седнали на първия ред в „Кодак тиатър“.
Не толкова въодушевена от присъствието им обаче
беше Дженифър Анистън, на която се наложи да презентира една от наградите в компанията на Джак Блек.
Двамата се изправиха точно пред погледите на бившия
й съпруг и жената, заради която той сложи край на 5-гоStory
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дишния им брак, като неловката ситуация беше проследена от милионите зрители по света. За вдигане на рейтинга камерите не спираха да следят реакциите на Брад
и Анджелина, докато Джен рецитираше предварително
написаните си шеги и редуваше сериозните изражения с
нервни усмивки, опитвайки се по всякакъв начин да избегне погледа на новата звездна двойка, вперен в нея. След
тази вечер се изговори много за призьорите, но любовният триъгълник беше най-коментираният момент от
церемонията.

ОТ ДРУГАТА СТРАНА

Оръжията са сред
страстите на
актьора, харесва дори
пластмасовите

ДА ПИЕМ
ЧАЙ С
БАРБИ
Оръжия, скелети и клоуни
са сред предметите, които
ДЖОНИ ДЕП събира от години
в дома си, но най-голямата от
странните му колекции е тази
на най-известната кукла в света
Story
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Л

ичният свят на Джони Деп е странен
и различен, както
персонажите от
филмите му, които
един от най-любимите актьори на Холивуд е
изиграл през годините. Може би
феновете, които следят живота
му и се възхищават от личността
му, няма да бъдат учудени, ако
надникнат в дома му – там киноидолът е подредил колекциите си

от всякакви шашави предмети. Но
да, това просто е Джони Деп! Докато повечето хора имат едно-две
хобита и колекционират марки,
монети или пък бирени халби, то
звездата не се ограничава само с
тези конвенционални предмети.

НАЙ-ГОЛЯМАТА КОЛЕКЦИЯ НА
ЗВЕЗДАТА Е ОТ КУКЛИ БАРБИ.
И, разбира се, често компания й
прави гаджето й Кен. Звездата
притежава десетки екземпляри от

ЗВЕЗДИ

Оставих в миналото
ТЪМНАТА СИ СТРАНА
ДЖЪД ЛОУ стана

философ след драми и
предателства

Р
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олята му в „Младият папа“
е шедьовър. Няма как да се
подлага на дисекция, трябва
да се мисли, и то непрестанно – за да изчисти предразсъдъците и шаблоните ни.
Наричат Лоу най-талантливият ексцентрик на съвременно кино, прероден
трагик, някои го виждат просто като
хубавец или актьор, който мени лицето
и личността си като костюм – в зависимост от ролята. Мненията се разминават, но той не престава да занимава
ума. А Джъд предпочита повече да
чувства, отколкото да мисли. И никак
не се вълнува от впечатлението, което
прави. Не му пречи нищо. Обича да
гледа право в очите, а тези очи не могат
40

да лъжат. Това са очите на завоевател,
първопроходец, колонизатор. Очи на
кореняк лондончанин, реалист без
излюзии и новатор без страх. Никога
не е искал да се разделя с Англия, за да
отиде в Холивуд като звезда. Неговата
увереност, неговото спокойствие идват
от учителското семейство, в което е израснал в небогат район, живот, коренно
различаващ се от шумния и екстремен
публичен, който живее сега. Следи
се всяка негова стъпка, всяка негова
мимолетна връзка, а след това и ДНК
теста му за бащинство. Не му пука. „Как
успявам да съхраня личния си живот?
Това не е личен живот. Всъщност нямам
личен живот. Имам деца, имам собствен живот, но отдавна нямам илюзии,
че мога да изолирам всичко това от
останалия свят. И престанах да протестирам срещу публичността. Преди ми
се струваше несправедливо и жестоко
всички около мен да бъдат заложници
на известността ми. Защо папараци

преследват сина ми в училище? След
това обаче пуснах въжето. Сега мисля,
че трябва да контролирам себе си, а
не реалността около себе си. Преживях тази криза, и тя не беше първата“,
споделя откровено Джъд и говори за
най-драматичния си период - началото
на работата си в киното. Всички го възприемали като очарователен юноша, а
той жадувал да докаже, че е сериозен
актьор. „Трябваше да се доказвам като
теорема. За себе си бях аксиома, но
доказвах, доказвах...Исках роли, които
да показват колко е измамна красотата.
Роли, в които мога да покажа своята
тъмна страна – не сладката външност
– прекрасният, но така подъл Боузи в
„Уайлд“, Юджин в „Гатака“... това са все
яростни, сърдити хора. Възможно е,
играейки тях, аз да съм освобождавал
гнева в себе си. Да съм се освобождавал
от юношеската злоба към самия себе
си. Успях едва след 30-ата си година.
Не искам да се върна в моите 20... Бях

ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА
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Омръзна ми
да съм
МАШИНА ЗА
ПАРИ

ЗВЕЗДИ

РАЗКОШНИЯТ
ЖИВОТ

Когато попитали
президента на Турция
РЕДЖЕП ЕРДОГАН

защо му е нов дом, той
отговорил: „Защото в
стария имаше хлебарки“

Story
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