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„

Още в началото
Анджелина разгони
фамилията на
Брад – заплаши
го и че ще бъде
арестуван.
Наистина беше
повела кампания
срещу него, чрез
която искаше
публично да го
очерни“, твърдят
близки на Брад и
Анджелина.

Анджелина Джоли

Кралица
на
злото
Само за две кратки години образът й на
добрия бунтовник и спасител
на онеправданите малко по малко
започна да потъва. Какво се обърка
в живота на една от най-големите
холивудски звезди?

В

продължение на десетилетие Анджелина Джоли
направи всичко възможно, за да трансформира
публичния си имидж. От щура и мистериозна
млада дама, носеща капсула пълна с кръв около
врата си и говореща спокойно за впечатляващата си колекция от ножове, тя се превърна
в съвременната Майка Тереза, обикаляща из
военните зони по света и проповядваща в лагерите с бежанци. Тя даде глас на безгласните, а думите й се
чуваха по най-високите етажи на властта. Мнозина виждаха в
нейно лице не само светица, но и символ на надежда за по-добър живот. За съжаление, ореолът на Света Анджи малко по
малко започна да избледнява и нищо чудно съвсем скоро да
настъпи и залезът на съвременната женска икона.
11 Story
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На 45 години
се омъжи за
първи път, но още
НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ ДА
ОБИЧА Джони Деп

Ванеса Паради

На крилете
на ангела

Г
Сн. Gulliver/Getty Images

рацилната французойка е спасението, изкуплението и смисълът
в живота на един хулиган – Джони Деп. Присмехулникът на Холивуд едва ли си е представял как с грохот може да съсипе живота
си, след като Никълъс Кейдж го запознава с агента си и само
няколко месеца по-късно той е актьор, а години по-късно вече е
натрупал 300 милиона долара. Трупа обаче и друго – депресия,
алкохолни бутилки и толкова дрога, че сме благодарни на Вселената, че все още е жив. Пропилява поне половината от състоянието си заради
Амбър Хърд вече е и домашен насилник, няма сериозни ангажимети в киното, линее и оглупява. Няма да продължим драматичния разказ, само маркираме един пропилян живот на един мъж, който, когато е срещнал любовта на
живота си, не е разбрал, че ако я загуби, ще се окаже на ръба на света.
Ванеса е ангелът, който е държал 14
години нежно в ръцете си блудникът
докато той е странствал в света на хаоса.
Срещат се през 1998 г. в Париж, докато
той снима „Деветата порта“ на режисьора
Роман Полански. Славата вече ги е белязала. Ванеса е изпяла Joe le taxi, преживяла е връзката си с Лени Кравиц, а Деп
е просто едно неприлично талантливо,
но дръзко, пияно и дрогирано момче,
което харесва жени като Кейт Мос, но и
Уинона Райдър. Срещата им превръща и
двамата в бохо-шик двойката на века. От
хипарската им ексцентричност и любов
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се раждат страстта на медиите към тях
и двете им деца – Лили Роуз и Джак. Семейство Деп е някак приказно и ефирно,
сякаш няма зла сила, която да пробие
щита им. Но през 2007 г., докато са в
Лондон, дъщеря им се разболява толкова
тежко, че едва не я губят. Хроникьорите
твърдят, че в онези безсънни нощи около
леглото на Лили Роуз, Джони и Ванеса,
са изгубили поне частица от любовта
си, дошли са страхът от загубата, безнадеждността. Не знаем дали е така, но
през последните две години на връзката
им Ванеса и Деп все по-често попадат в

жълтата преса с различни недоразумения в семейството им, а едно от тях гласи,
че искат пространство помежду си. През
2010 г. Ванеса казва: „Мога да направя
безкраен списък на всички неща, които
уважавам в него. Разбираме, че за да
продължи нашата връзка, трябва да си
дадем пространство и самостоятелност,
и да си вярваме. Не всички хора имат
късмета да си дават пространство и да
си вярват.” Този прекрасен любовен зов
издържа проверката на холивудските
порядки до снимките на The Rum Diary,
където Джони Деп среща Амбър Хърд.
Оттам нататък историята е ясна. Ванеса
се оттегли с достойнството на истинска французойка, защитаваше Деп през
цялото време, докато Амбър се опитваше
да го удави отново в блатото на алкохола
и дрогата, като го съдеше и отмъкваше
милионите му.
Но какво се случаваше с нея, кой я обичаше и бранеше? Ванеса никога не е била
объркана и търсеща непременно внимание. Имаше няколко авантюри, след
като се раздели с Деп, но нито един мъж
не спечели сърцето й. До последния ден
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Хоакин Финикс
Актьорът
ЩЕ СЕ ПРЕВЪПЛЪТИ
В ОБРАЗА НА ВРАГА
НА БАТМАН – ЖОКЕРА.
Новината обаче
беше посрещната с
двуполюсни коментари
от страна на фенове
и критика

Новият
злодей

В
Сн. Getty images/Guliver photos, архив

ече можете да го наричате Жокера. Само преди дни продуцените от
„Уорнър” дадоха зелена светлина за
филм, посветен на един от най-големите злодеи в киното, а главната
роля беше поверена на уникалния и
едновременно с това нетипичен Хоакин Финикс.
Камерите ще заработят в края на септември, а на
номинираната за „Оскар" звезда ще му се наложи да докаже дали е заслужил тази привилегия,
най-вече заради невероятните образи, които
направиха преди него Джак Никълсън и покойният Хийт Леджър.
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Натискът, на който Финикс вече е
подложен от страна на критика и фенове, явно изобщо не го притеснява. Дори
напротив, в скорошно интервю той категорично заяви, че не се вълнува какво
се говори и че за него това е поредният
образ, който ще изиграе, без да се интересува колко иконичен е той за някои
киномани и любители на комиксите.
„Честно казано, изобщо не се вълнувам
какво е мнението на хората”, споделя
Хоакин, който ще е четвъртата звезда,

превъплътила се в ролята на Жокера.
„Кой се вълнува, кой? Отношението ми
към всеки филм е едно и също – интересува ме кой ще го режисира и каква е
идеята на героя ми. Най-важното за мен
е, че Тод (режисьорът Тод Филипс, заснел
лентата „Ергенски запой” - бел.авт.)
изпитва истинска страст към проекта,
много се раздава и това в случая е
най-вълнуващото. Според мен основното
важно нещо на подобни филми е, че тези
невероятни герои засягат проблемите
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Приянка Чопра и Ник Джонас
Сн. Guliver/Getty Images, архив

Г

олямата новина гръмна
само 2 месеца, след като
стана ясно, че Ник и
Приянка имат връзка.
Никой не очакваше, че
той ще предприеме тази
стъпка, макар всички да знаят, че
предпочита зрели дами. Чопра е поредната улегнала жена в списъка му.

Дори
и да не ви
се вярва, те се
сгодиха, а съвсем скоро
ПРЕДСТОИ ПРИКАЗНА
СВАТБА. Вижте през
какво преминаха, за да
бъдат сега заедно

щастливИ
като в
индийски
сериал
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Наскоро Ник имаше кратка афера с
Деми Мур, която му е кака с три десетилетия. 25-годишният певец е поддържал
отношения още с Кейт Хъдсън и австралийската изпълнителка Делта Гудрем.
36-годишната Приянка пък е по-голяма
от него с 11 години, но за Ник това няма
значение. Двамата потвърдиха годежа си,
но поотделно в Instagram с романтична
снимка в боливудски стил, под която
Ник написа: „Бъдеща Мисис Джонас. Мое
сърце. Моя любов", а Приянка: „Приет... с
цялото ми сърце и душа“. Двамата дори
събрали семействата си, за да отбележат
годежа в Индия.
Ник определено ще трябва много да
се постарае да не разочарова Чопра. Досега не е известно той да се е държал
непочтително с жените, с които е
бил. Дамите нямат оплаквания,
напротив. Дали обаче перлата на
Боливуд ще успее да превъзмогне
собствените си драми, за да бъде
щастлива? Надяваме се Ник да има
късмет, защото миналото на Приянка
е низ от драматични любови.
След като печели конкурса „Мис
Свят“ през 2000 г., Чопра се превръща
в знаменитост – и като модел, и като
рекламно лице, а Боливуд просто ликува
– има си нова звезда. Дебютът в киното
е през 2002 г. Година по-късно тя среща
първата си любов на снимачната площадка – Акшай Кумар. Естествено, всяка
тяхна крачка се следи. Двамата обаче
не издържат дълго на напрежението и
освен че прекъсват лични отношения,
вземат решение да прекратят и професионалните.
Пътят й обаче следва възходяща
линия и скоро Холивуд я забелязва.
Бившият й мениджър Пракаш Джайу
решава да осребри близостта си с нея
и разкрива пред медиите пикантни
подробности от живота й. Според него
тя е искала да се самоубие няколко
пъти. Пракаш лично е разубеждавал,
съветвал и подкрепял. Мениджърът
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Н

ай-обичаната
двойка на
иберийския
полуостров
не крие любовта си, но избягва да я
натрапва. Те предпочитат
спокойствието в личния
си живот и за разлика
от хиляди свои колеги в
Холивуд не искат ежедневието им да бъде част от
медийните колонки, още
по-малко децата им да са
тема за коментар по форумите. Пенелопе и Хавиер
рядко могат да бъдат забелязани по светски събития, а на червения килим
обикновено се появяват, за
да рекламират новите си
киноленти. Да, в интервютата, които дават, се принуждават да споделят
Наричат
по нещичко за взаимоотношенията
ги ИСПАНСКИТЕ
си, но то рядко е в
ВИКТОРИЯ И ДЕЙВИД
големи детайли,
БЕКЪМ. За разлика от
именно заради
желанието им
англичаните обаче те
всичко да си
не държат ежедневно
остане най-веда са в светлините на
че между тях
и най-близките
прожекторите
хора от обкръжението им.

Как започна всичко?

Сн. Getty images/Guliver photos

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем

Story 36

Тяхната луда
спокойна любов

Историята на връзката
им датира още в далечната
1992 г. Пенелопе и Хавиер се
запознават на снимачната
площадка на испанската
лента „Шунка, шунка (Jamon,
jamon), където обаче изобщо
не проявяват интерес един
към друг. Все още са доста
млади, затова и вместо за
сериозни връзки, мислите и
погледите им са насочени към
развитието на кариерите им.
Затова и е нужно да изминат
цели 15 години, за да се случи
така, че испанците да станат
двойка не само на екрана, но и
в живота.
През целия този период
всеки от тях се впуска в други
любовни трепети, като тези
на Пенелопе будят доста
сериозен медиен интерес.
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Тийн
любимката
винаги е била
ОБГРАДЕНА ОТ МЪЖЕ,
които се нуждаят
от специални
грижи

Ариана Гранде

Бавачката или жертвата
на лошите момчета

О
Сн. Getty images/Guliver photos

риста й е все да
им бъде като пътеводна светлина. Но колкото
и да се опитва
да им покаже накъде да
поемат, съдбата се намесва с
друго решение. Само преди
дни бившето й гадже –
26-годишният Мак Милър,
почина след свръхдоза.
Рапърът бе открит в апартамента си в Сан Франциско.
Според медиите зад Океана
Милър се борил със зависимостите от години, но
започнал да злоупотребява
след раздялата си с Ариана
по-рано тази година.
Гранде само посочи, че
именно наркоманските му
прегрешения са причината
да прекратят 2-годишната си
връзка. Някои дори я обвиняваха за проблемите му, на
което тя пък отговаряше: „Не
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съм му бавачка, нито майка
и никоя жена не трябва да си
мисли, че ще бъде такава на
мъжа си. Грижила съм се за
него и съм го подкрепяла да
стои чист, молих се за това
години наред."
Няколко месеца след като
се раздели с Милър, Ариана
изненада, като обяви годежа
си с комика Пийт Дейвидсън,
едва след няколкомесечна
връзка. „Откриха любовта
бързо и през цялото време си
даряват щастие”, каза близък
на двойката пред People.
Ариана и Пийт Дейвидсън
са връстници. Познават се
от 2016 г., но се сближиха
малко след като певицата се
раздели с рапъра Мак Милър. Обявиха връзката си в
Instagram в края на май, като
Пийт разпространи тяхна
снимка. Въпреки годежа
сватбата не е в плановете им
за близкото бъдеще. Ариана

е фокусирана върху кариерата си, но и върху още един
мъж, когото да обгрижва и
покровителства – собствения
си брат. Според мнозина той
е с толкова много таланти,
но пък с толкова непоследователен характер, че ако не е
славата на сестра му и нейната всеотдайност към него, ще
е поредният участник в световното фрийк шоу. Франки
е винаги до сестра си – независимо дали става въпрос за
нов проект, труден момент
или преживяване в личен
план. Но според запознати със
семейната история Ари е тази,
която повече помага. Братът
се опитва по всякакъв начин
да се покаже на света, но той
е второстепенният играч в
семейството, макар да участва
в мюзикъла Mamma Mia на
Бродуей, както и в още един
спектакъл. Но по-често може
да бъде видян като герой в

различни риалити формати
- Big Brother в Щатите и VIP
Brother във Великобритания.
Той се занимава с още много проекти, но продължава
да си остава известен като
брата на Ариана Гранде дори
когато дава изявления колко
е щастлив от бързия годеж на
знаменитата си сестра.
Ари обаче като че ли
няма нищо против да бъде
светлина в живота на лошите
момчета, били те роднини,
гаджета или пък президент
и епископ. Целият свят
настръхна след шумния
скандал, в който се забърка
епископ Чарлз Елис, опипвайки певицата. Той ръководеше
церемонията по изпращането
на Арета Франклин и шокира
публиката с непремереното
си поведение. Заедно със
своя годеник певицата бе в
Детройт за погребението на
Франклин, за да изпълни една

на фокус

Лятото
време за сватби
Топлите месеца на 2018-а се оказаха вдъхновяващи
за не едно и две бракосъчетания на наши и чужди звезди

П

рез май принц Хари и Мегън Маркъл повлякоха крак и куп знаменитости решиха, че също
им е време да минат под венчило. Лятото на 2018 г. се оказа особено вдъхновяващо както
за чужди, така и за наши влюбени двойки да узаконят връзките си. Някои от тях вдигнаха
пищни сватбени тържества, а други решиха да си кажат „Да“, спестявайки церемониите,
само пред близки приятели. Кои са те?

Венсан Касел & Тина Кунаки
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Още една звездна двойка доказа, че възрастта няма никакво значение за любовта. 52-годишният Венсан Касел се венча за 30 години по-младата от него моделка Тина Кунаки, с
която върти луда любов от 2017-а, а сега вече мислят и за бебе. Младоженците положиха
подписите си в градчето Бадарт в югозападна Франция. В най-важния ден в живота си
чернокожата красавица, която минава за първи път под венчило, бе с прелестна бяла
рокля с пищна долна част и корсет с умопомрачително деколте. Буйните й коси бяха
разпуснати свободно. Бившият съпруг на Моника Белучи пък избра бял костюм. Малко
преди сватбата той публикува видео със серенада, която прави по хавлия под прозореца
на бъдещата си жена.

Story 40

Dolce Vita

Тухли за
милиони долари
Кои са петте най-скъпи домове в света и кой живее в тях

E

дни от най-богатите хора в света имат империи за милиарди, и, разбира се, подобаващи
за състоянието им домове. Някои от тях купуват имения на баснословни цени просто като
инвестиция, която след няколко години може да им донесе печалба при продажбата. Други
– защото искат да се къпят в истински лукс, който не всеки може да си позволи, и да демонстрират това пред приятелите и бизнес партньорите си, които са от същия ранг. Трети пък са
получили ултраскъпите си жилища по наследство. Кои са най-скъпите домове в света и кои
са мистериозните личности, които ги обитават?

Феърфийлд
в Сагапонак,
Ню Йорк

Сн. Getty Images/Guliver Photos, iStock, архив
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Разположено в покрайнините на Ню Йорк,
имението Fairfield е един от най-големите и скъпи имоти в САЩ, даже разполага
със собствена електроцентрала и лична
синагога. В „малкия“ дворец с изглед към
океана има 29 спални, 39 бани, баскетболно
игрище, боулинг алея, игрища за скуош, тенис кортове, три басейна и трапезария с
дължина 91 фута. Мястото принадлежи на Ира Ренерт –
собственик на холдинговата компания Renco
Group с инвестиция
в автомобилното
производство,
а също и в добив на метали.
Счита се, че
Ренерт притежава най-голямата частна
индустриална
империя в страната.
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