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Щедростта
е мъдрост,
не пари

В

инаги е любопитно да броиш нечии пари,
да ги пресмяташ, да ги съдиш и да ги затваряш в някое дълбокомислено клише
от рода на „мръсни пари“. Най-богатите
хора, според убеждението на най-бедните, не заслужават дори и стотинка. И
така да е, дали можем да минем по пътя
на богатите, за да имаме техния живот? Рядко си позволяваме да помислим за това, интересува ни само
крайният резултат, а той дразни като камъче в обувката, разранява късогледите ни очи от гняв и безсилие.
Героините на новия ни брой са били поне няколко пъти
в Ада, влачили са душите си по натрошено стъкло, били
са прокуждани, унижавани. А сега ние броим не загубите
им, не провалите им, а милиардите им. От историите на тези жени ще разберете, че парите винаги имат
твърде висока цена. Някои могат да заложат съвестта
си, душата си, честта си, други не могат да платят
толкова, никога. Нямат кураж да се изправят срещу
себе си.
А когато става въпрос за жени, които печелят милиарди, стигмата е неизбежна. Как си го позволяват,
а? Ами с битка. Битка с депресията, с тревожността,
която един мъдър мъж определя като зашеметяване от
свободата. Ето това е ключът – свободата. Бих добавила и волята да бъдеш богата, защото вече знаеш какво
е да си на дъното. Сега остава само да се изкачи стълбицата, от върха на която да погледнеш на света като
победител. Но не самодоволен и арогантен, а мъдър,
смирен и щедър. Нека бъдем богати на мъдрост и щедро
да я раздаваме.
главен редактор
Галина Чолакова-Попова

ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

ВНИМАВАЙ КАК СНИМАШ!
ДЖОРДЖ КЛУНИ
Актьорът не остана доволен от ракурса, от който го снимаха фотографите
на премиерата на новия му филм като
режисьор Suburbicon на фестивала в То-

ронто. Те го хванаха неподготвен докато даваше автографи на феновете и
защракаха, преди да е готов да позира. А
звездата им се накара без притеснение.
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МИЛИАРДИ НА ВИСОКИ
ТОКЧЕТА
Най-богатите жени в света на шоубизнеса са ПРЕЖИВЕЛИ НЕПОСИЛНИ
ЗА МНОЗИНА ДРАМИ, за да имат сега правото да харчат милиони, за
които са платили с честта си

Т

е са тръгнали от нулата и са сбъднали мечтата на милиони хора по света – да бъдат не само популярни, но и много, много богати. Трите най-известни богати жени в света – тв водещата Опра Уинфри, авторката на
фентъзи сагата за момчето магьосник Хари Потър – Джоан Роулинг, и
поп иконата Мадона днес си позволяват да харчат милиони за имоти и
бижута, но отделят и огромни средства за благотворителност.

Опра Уинфри – 2,9 млрд. долара
„Превърнете раните си в мъдрост“
Тя е не само най-богатата дама в шоубизнеса, а и единственият милиардер
в света от афроамерикански произход.
И първата жена в света, която натрупва
такова богатство като водеща на тв
предавания и продажба на стоки, свързани с тях.
Любимият й Стедман Греъм
споделя мисиите й като
благотворител

От стажантка в радиото в Нашвил
чернокожата водеща изминава дълъг
път, за да се превърне в най-богатата
жена в света на шоубизнеса. И живее
като такава. Опра лети със собствен
самолет - Global Express XRS, на стойност 42 млн. долара. Някои хора ко-

лекционират монети и картички, а тв
звездата - диамантени бижута. Сред тях
блестят фантастични цветни камъни от
легендарните мини Argyle в Австралия,
включително уникална огърлица със
седем камъка, между които рядък розов
диамант. Колекцията й е оценена на над
100 млн. долара. Опра инвестира и в
имоти – има крайбрежен дом в Лавалет,
Ню Джърси, ски вила в Телурид, Колорадо за 14 млн. долара, къща в Дъгласвил,
щата Джорджия, стопанство на Хаваите,
което й излезе с ремонта 44 млн. долара, разкошен ваканционен дом на брега
на Антигуа за 8,8 млн., а перлата в короната е палатът й в Монтесито, Калифорния - Promised Land, на стойност 52
млн. долара. Там градинарят й прекарва
близо 5 години в опити за култивиране
на изцяло нов вид роза за градините й.
Към разкошния си калифорнийски дом
миналата година Опра присъедини и
съседното ранчо за коне, което й струваше още 28 милиона. Но тв звездата
е и изключително щедър човек. Освен
множеството мащабни активности,
които провежда чрез фондацията си
Oprah’s Angel Network за подпомагане
на бедните и онеправданите, най-вече
жени и деца, тя периодично разпродава свои скъпи вещи на търг, парите за
които отиват за благотворителност
- дизайнерски чанти, обувки, дрехи и
бижута на стойност стотици хиляди долари. Само обеците й от розов диамант
струваха 50 хиляди. Опра е известна с
факта, че обича да глези персонала си
– например през 2009 г. с лека ръка се
прощава с 805 000 долара, за да заведе
100 свои служители на средиземноморски круиз. И не е щедра само към хората
– в завещанието си е упоменала кучетата си, които след смъртта й ще получат
11
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ЗВЕЗДИ
Използват всяка
възможност,
за да покажат
обичта си

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО
И КЕЙТ УИНСЛЕТ

ИМАТ ЛИ
ТАЙНА ВРЪЗКА?
ДВАМАТА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЛИЗКИ вече повече

К

Story

от 20 години

олкото и да твърдят, че
единствената връзка,
която имат помежду
си, е само приятелска,
феновете на Лео и Кейт
не губят надежда, че
все пак един ден те ще бъдат двойка. А дали пък този момент вече не
е настъпил? В разгара на лятото, и
по-конкретно през месец юли тази
година, актьорите бяха щракнати,
докато се наслаждаваха на компанията си по време на съвместната
им почивка във Франция. Фактът,
28

че се прегръщаха край басейна на
имението, в което бяха отседнали,
нямаше да буди толкова голямо
съмнение, ако не бяха няколко любопитни факта.
Нито един от двамата не беше
с официалната си половинка по
време на ваканцията, като никъде
в компанията им не се забелязваха
както децата на британката, така
и обичайният мъжки антураж на
колегата й, с който той не се разделя почти никога. Почитатели на
Уинслет побързаха да отбележат

още, че в последно време тя почти
никъде не се появява и с третия си
съпруг Ник Рокенрол, с когото са
заедно от 2012 г. Фактът, че замина
за Франция без него, за да се включи в благотворително събитие,
организирано от Ди Каприо, също
допринесе за повече съмнения за
това тенденциозно ли е било намерението на Лео и Кейт да останат
сами за няколко дни и да се порадват необезпокоявани един на друг.
Щастливите очи, с които секссимволът гледа дружката си, също не
могат да убягнат на никого. Както
и възхищението му към нея, макар
Уинслет да не е типичният представител на женското обкръжение,

ЗВЕЗДИ

ДИМИТЪР РАЧКОВ
И МАРИЯ ИГНАТОВА

ДИСЕКЦИЯ НА
ЕДНА ЛЮБОВ
Story
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КЕЙТИ ПЕРИ
Лоша кожа

сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

Кейти е толкова сладка с
кукленския си вид и порцеланова кожа! Но със снимки отблизо папараците доказват,
че под тоновете фон дьо
тен и пудра тя крие тежко
акне. При певицата пъпките, петната и неприятните
кръвоносни съдове по лицето са проблем още от ученичка. Преди сватбата си с
комика Ръсел Бранд през 2010
г. Кейти пръсна цяло състояние, за да поправи кожата
си като шкурка, но ефектът
беше краткотраен и до днес
тя продължава да се гримира здраво. Но пък се оказа
достатъчно умна да изкара
пари от дефекта си, като
преди няколко години стана
рекламно лице на продукт
против акне.

КЕЙТ ХЪДСЪН и ХАЛИ БЕРИ
Шести пръст на крака?

Още от години се носи слуха, че Хали Бери има допълнително кутре на десния си крак. Същото се твърди и за колежката й Кейт Хъдсън. Мълвата тръгна от папарашки снимки на двете красавици, при увеличение на които изглежда, че те имат шести пръст на единия крак. Полидактилията не е толкова
рядко явление, имали са го много известни жени в историята - от Клеопатра
до Мерилин Монро. При Хали и Кейт обаче става въпрос за болезнено удебеляване, което е толкова голямо, че понякога може да се обърка с допълнителен
пръст. И двете звезди не се притесняват от този факт и спокойно шляпат с
джапанки в ежедневието си или обуват сандал на висок ток на светски събития.
ЛИДИЯ СПИРИЕВА
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НЯКОИ ГО
ПРЕДПОЧИТАТ
ГОРЕЩО
И като не може да е
времето, то нека бъде
облеклото ви. Да, не
се разделяйте с ярките
цветове, дори и в найстудените дни, особено по
отношение на връхните
ви дрехи! Може да
комбинирате смело и два
ярки нюанса

DOLCE VITA

НАЙ-СКЪПИТЕ РОКЛИ
William Travilla за $5,6 милиона! Няма
друга жена в историята на киното,
която да е носила по-скъпа рокля
и няма коя друга да бъде освен
МЕРИЛИН МОНРО – символът
на женствеността. Тоалетът от
„Проклетите седем години“ е един
и от символите на XX век. През 2013
г. тази бяла рокля бе купена от колекционер за невъобразимата сума

ТЕ СА СМАЙВАЩИ

не само като дизайн,
но и като цена

Сн.:Getty/Guliver, Архив
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З

вездите често излизат на
червения килим в рокли,
които струват повече,
отколкото болшинството
„простосмъртни“ могат да
заработят за година. Много от баснословно скъпите тоалети
бързо се губят в безконечните светски събития. Затова пък друти стават
знакови и завинаги остават в модните
летописи като „най-най“. Пред вас са
11-те рокли, превърнали се в легенди.
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