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Мелания Тръмп, Бриджит Макрон
Пън Лиюен, Марсела Темер

Фантастичният
живот
на новите
принцеси
Стилни и красиви, властни и потайни, тези обикновени жени са
извървели дълъг и трънлив път, за да застанат до най-силните
мъже в света в качеството си на ПЪРВИ ДАМИ

К

оя е най-красивата и стилна първа дама в света? А коя е най-властната?
Най-умната? Най-скандалната, с най-пикантна история? Има много класации,
които слагат в рамка жените на президентите. Ето четири ярки дами, които събират в личността си едно или няколко, или всички тези качества, за да застанат
до едни от най-силните политически фигури в света в ролята на техни на съпруги, за да ги подкрепят, обичат и да им влияят така, както само една жена умее.
11 Story

ЗВЕЗДИ

Звездното
семейство
чака развод,
режисьорът
лети на крилете
на любовта с
Даяна Ханджиева
от „Скъпи
наследници“

Ники Илиев & Саня Борисова

Е

Сн. архив

дно от
най-красивите
семейства в
българския
шоубизнес
вече не съществува. След 10-годишна връзка и 6 години
брак режисьорът Ники
Илиев и актрисата Саня
Борисова се разделиха
драматично. А Ники вече е
с друга красавица – Даяна
Ханджиева. Предполага
се, че именно сладката
брюнетка е причината за
краха на брака му.
Макар новата двойка да
не е афиширала връзката си,
нито пък Ники и Саня да са
обявили официално раздялата си, и двете са обществена
тайна. Казват, че Даяна се е
изнесла от дома на родителите си и живее с Ники в апартамента, който той делеше
със съпругата си. Любовта
им пламнала в началото на
годината. Сега Илиев бързал
час по-скоро да се разведе и да
се отдаде на новата жена в живота си. Как се стигна дотук,
питат се феновете на Ники и
Саня? Те изглеждаха идеалното семейство – млади, красиви, с общ път в професията,
работеха заедно и печелеха
добре от филмите, които той
режисираше, а тя обикновено
блестеше в главната роля.
Наричаха ги Барби и Кен
и сякаш бяха родени един за
друг. Но се оказа, че под лъскавата обвивка на семейното
щастие е имало много пробле-
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краят за
барби& кен

ми. Говори се, че отдавна нещата помежду им не вървят.
Заяжданията им прераствали
в скандали и от най-дребния
повод. Саня била обичайният
инициатор на раздорите.
Според колеги блондинката
била емоционално нестабилна и искала непрестанно
внимание. Ревнувала неконтролируемо мъжа си и когато
пътувал, му звъняла десетки

пъти. Крещяла му, обиждала го и му правела сцени в
хотелите, където отсядали по
време на снимки. В началото
Ники се надявал, че нещата
ще улегнат и тя ще се успокои,
но промяната така и не се
случила. Истериите на жена
му омръзнали на Илиев и той
започнал също да повишава
тон.
Дори за странични хора

бе видимо, че Ники изглежда
изтощен през последните
години – отслабна, ходеше
намръщен с торбички под
очите. Шушука се, че семейните проблеми го подтикнали
да потърси щастие другаде.
Знае се, че майка му – дерматологът проф. д-р Мирослава
Кадурина, винаги е имала
голямо влияние над него. С
нейна финансова помощ той

ЗВЕЗДИ

Красивата
блондинка
Челси имаше
седемгодишна
връзка с помалкия син
на лейди
Даяна и принц
Чарлз. Въпреки
окончателната
им раздяла през
2010 г. мнозина
прогнозираха, че
един ден именно
тя ще се омъжи за
принца

Челси Дейви

Голямата любов
на Хари, която
не стана принцеса

Н
Сн. архив

а 19 май милиони зрители приковаха погледи в тв екраните, за да станат свидетели на най-очакваната сватба на годината – тази на принц
Хари и американската актриса Меган Маркъл. Камерите следяха
всеки момент преди, по време на и след пищната церемония. Кралски
особи, знаменитости от света на киното, телевизията, модата и музиката се изсипаха в катедралата „Сейнт Джордж“, за да проследят от
първите редове как двамата влюбени се вричат във вечна любов и вярност. Въпреки че присъстваха популярни лица като Опра Уинфри, Елтън Джон и семейство
Бекъм, едно обикновено момиче привлече телевизионните камери към себе си –
бившето гадже на Хари – Челси Дейви.
Присъствието на чаровницата от Зимбабве се оказа
една от най-коментираните
теми в медиите и социалните мрежи, като писанията, в
които се споменаваше името
й, можеха да конкурират по
брой дори тези за младо-

Story 18

женците. И няма как да е иначе, тъй като двамата с Хари
изкараха близо седемгодишна
връзка, а самата Челси беше
определяна като най-голямата любов на настоящия
херцог.
Въпреки че тя не беше

единственото бивше гадже на
младоженеца, което проследи
церемонията на една ръка
разстояние, присъствието
й в катедралата буквално
предизвика истерия. Особено
след като камерите успяха да
запечатат погледа й малко

преди бившето й гадже да
каже „да“ на американската
си любима и окончателно да
бъде елиминиран от класацията на най-желаните
ергени в света.
Въпреки че през 2010 г.
Челси и Хари окончателно
се разделиха „по взаимно
съгласие“, а тя многократно го
обяви за един от най-добрите
си приятели, в очите й ясно
се четеше тъгата, че в този
момент завинаги губи любовта на живота си. Независимо дали двамата са имали
намерение да дават пореден
шанс на връзката си, чаровната блондинка най-накрая
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Сексскандалите
на президентите
Много от "първите
мъже" трудно
сдържат либидото си
и често ИЗВЪНБРАЧНИТЕ
ИМ ПОХОЖДЕНИЯ
СТАВАТ ОБЩЕСТВЕНО
ДОСТОЯНИЕ. Някои
успяват да се справят
безболезнено с шума
и позора, но други
подобни изцепки
буквално ги сриват
от върха

Сн. Getty images/Guliver Photos, архив

Л

юбовници, извънбрачни
деца, мистериозна
смърт на
секс икона, дори
започване на война. Не, това
не са лайтмотивите в някой
холивудски филм, а реални
аспекти от живота на куп
държавни лидери. Единици са
тези, които успяват да излязат
чисти от блатото, в което попадат. Защото народът невинаги прощава прегрешенията
на известните, особено на
тези, които най-много трябва
да държат на имиджа си на
всеотдайни бащи и съпрузи.
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Антъни Бурдейн

Повелителят
на кухнята

Светът СЕ
РАЗДЕЛИ С ОЩЕ
ЕДНА ЛЕГЕНДА.
Кралят на кулинарията
отне живота си след
дългогодишна битка с
депресията

Т
Сн. Guliver/Getty Images

ой се прости със света
на 61 години. Направи
го по собствен избор,
обесвайки се в банята
на хотелската си стая
във Франция. „Самоубийство“ – това е причината, която
ще се изпише в смъртния му акт.
Мнозина обаче не биха се съгласили.
Защото за тях не стегнатата примка
е отнели живота му, а онази емоция,
която все повече хора се опитват да
скрият вътре в себе си и която убива
в пъти повече и от най-силната дрога. Депресията удари за пореден път
и отново успя да шокира с избора си
на жертва.

„Повелителят на кухнята“ не е само
книга бестселър, дело на вече покойния
спец, или едноименният филм, в който
Брадли Купър представи нечовешките
предизвикателства, пред които всеки
кулинар се изправя, борейки се за своето
място в меката на индустрията. Това е
титлата, с която Бурдейн завинаги ще
остане в историята. Той не беше просто
готвач, ресторантьор, телевизионна
звезда, обикаляща света, за да предста-
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68-годишната главна
редакторка на американския
Vogue слиза от трона

Ана Уинтур

Сн.Guliver/Getty Images

Н Вълчицата
овината,
че Ана
планира да
се откаже
от поста
си, плъзна
през април. Причината
не е ясна, но се мълви, че
в началото на юли, след
сватбата на дъщеря й Би
Шафър с Франческо Карозини, син на покойния
главен редактор на Vogue
– Франка Созани, Уинтур
възнамерява да предаде
короната. На кого и как,
още не е ясно. Най-спряганото име е това на Едуард
Енинфул – сегашният главен редактор на британското издание на списанието. Никой обаче не може да
повярва, че владетелката
на света на модата просто
така ще предаде властта
на някого другиго.
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и кучките

Дори и ледените кралици
все някога се уморяват да
бъдат всесилни и разбират,
че освен на всички останали,
са необходими и на себе си.
Май дойде времето на Ана,
просто Ана. Жената, известна
с това, че е безкомпромисна
гаднярка и с тази особеност
на характера си обяснява своя
професионализъм, изградила
куража си след многобройни
битки, преди да седне зад

Wintour`s desk и да създава
нов свят.
На 3 юли 1951 г. семейството й е сполетяно от трагедия.
10-годишният й брат Джери
тръгва на училище с колелото
си, за да не се върне никога
– загива под колелата на внезапно изскочила кола. Случилото се преобръща живота на
Ана. Става плаха, предпазлива, самотна, но пък „влюбена“
в баща си, който изобщо няма

време за нея заради работата
си като журналист, леденото си сърце и обожанието
си към всички други жени,
освен към съпругата си. Ана
учи в елитно училище и има
една-единствена приятелка
– Вивиън Лески. Вивиън си
спомня как Ана гладувала
съвсем целенасочено. Можела да изкара деня само с
една ябълка. Самоконтролът
й дори на тази възраст бил
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Даниел Крейг & Рейчъл Уайз

Сн. Getty images/Guliver photos, архив

Любов под
прикритие
Две новини зарадваха феновете на една от найстабилните двойки в Холивуд – първата е, че ще
стават родители, а втората – че Даниел за последен
път ще влезе в ролята на Джеймс Бонд

Р
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ейчъл и Даниел са от онези двойки, които май и смъртта не може да раздели. Обичат тайните си, отглеждат си ги, създават митове за себе си и ги
пускат на воля да се леят из мрежата. Но за някои факти и те предпочитат
да бъдат смълчани и просто щастливи. Така, само преди месец стана ясно,
че на 48 години Рейчъл е готова отново да бъде майка. Бъдещото бебче ще е
първо за Уайз и 50-годишния Даниел.

Магнетичната брюнетка
има 11-годишен син от режисьора Дарън Аронофски, а
Агент 007 има дъщеря на 25
години, която се казва Ела и
е от предишния му брак – с
актрисата Фиона Лоудън.
По повод щастливото
събитие Рейчъл дръзна да
проговори: „Скоро коремът
ще започне да си личи. С
Даниел сме много щастливи. Ще си имаме едно малко
човече и нямаме търпение да
се запознаем с него. Животът
е такава мистерия.“
Когато започнаха връзката
си през 2010 година, никой
не очакваше любовта им да
издържи, но те пък предизвикаха съдбата, като сключиха
таен брак през декември
2011-а. 12 месеца по-късно
започнаха да излизат и противоречиви информации как
се развиват отношенията им.
Оказа се, че спят в отделни
легла. Обясниха причината с
професионализма си. По онова време двамата са звезди
в постановката по Харолд
Пинтър Betrayal, която се
играе на Бродуей. В сюжета
героинята на Рейчъл изневерява на героя на Даниел. И
понеже не искали да излизат от образ, дори след като
свърши представлението продължавали да са в позиция
Betrayal. „Те приемат много
сериозно ролите си. Когато
завесите се спуснат, искат да
останат в образ, за да не загубят импулса. Затова спят в
отделни спални – това им помага да останат фокусирани
върху ролите. Не искат да се
целуват и прегръщат вкъщи,
а преди представлението да
превключват в роля“, сподели
тогава техен близък. Странни
са, не можем да отречем. И
заради странностите им
преди година се заговори, че
се разделят. Мнозина потънаха в скръб преждевременно.
Даниел и Рейчъл пък си
позволиха да не коментират
и да оставят феновете си в

на фокус

Градусът се вдига!
И тази година известните родни красавици останаха верни на себе си и
откриха летния сезон, показвайки нагледно, че по нищо не изостават от
звездните си колежки по света. А даже понякога са и с едни гърди напред

Николета
Лозанова

Сн., архив

Е, не може да й се отрече на Ни Ло, че се е усъвършенствала в
снимките на плажа. И за да се чувства още по-добре в кожата
си, вече има и собствена линия бански. Новината беше обявена с нагледен материал от Дубай. Поредната спираща дъха
сесия пък се проведе в Доминикана, а красавицата този път
свали и горнището на банския, покривайки прелестите си
само с пясък. Защото, както написа, се чуди кой от всичките
си страхотни бански да избере...
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Полъх на
древност
и лазурно
море
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Морското градче СИДЕ
в Южна Турция примамва туристите
с ШЕСТМЕСЕЧНО ЛЯТО И С ВПЕЧАТЛЯВАЩИ
ПАМЕТНИЦИ ОТ АНТИЧНОСТТА

А

ко ви се иска не само да отидете на море в Турция и да
се възползвате максимално от ориенталското разточителство на комплексите All Inclusive, а и да се потопите
в атмосферата на далечното минало на Древна Гърция
и Римската империя, има няколко места, на които можете да го направите. Едно от тях е древният град Сиде. На 75
км. източно от Анталия, на брега на Средиземно море, днес старата част на живописното курортно градче гъмжи от туристи от
различни краища на света, пъплещи по пътечките и напечените
каменни руини от древни култури.
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