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Светът се нуждае от повече емпатия, която, за съжаление, лидерите
от мъжки пол трудно биха могли да проявят. Затова и броят на дамите,
които заемат ръководни позиции, се увеличава с всеки изминал ден

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Най-влиятелните
жени
в шоубизнеса

Н

езависимо от индустрията, в която
се изявяват, повечето жени съумяват да провокират голям процент на
доверие към себе си. Благодарение
на симпатиите, които предизвикват
в околните, те вдъхновяват милиони хора по света, а с това създават
дълготрайно въздействие върху животите им.
Определят ги като „трансформационни лидери“,

Story 10

защото освен че са модели на подражание, те помагат на служителите си да развиват уменията си
и да ги мотивират да бъдат най-добрата версия
на самите себе си. Личният пример и житейският
път, с всичките му върхове и спадове, е това, което ги води с поне една крачка напред пред силния
пол. Защото те не крият трудностите, с които са се
сблъскали, и не замитат в ъгъла срамните моменти,
през които са преминали.

ЗВЕЗДИ

Ивет Лалова

Животът
едва сега започва
Сн. архив

След
бурни връзки
с Ники Илиев
и Еди Казасян тя
вече е готова да бъде
майка на децата на
Симоне Колио
Story 18

Н

ай-бързата българка се класира с рекорден резултат на
пета олимпиада. Лекоатлетката, макар и много щастлива
и горда, обаче е наясно, че спортната й кариера е в края
си, а истинският й живот едва сега започва. “Кариерата в
атлетиката приключва в един момент. На първо място аз
съм жена, искам да бъда майка – сензационно заяви, след
безапелационното си класиране Ивет и добави. – За нас в
атлетиката това е край на кариерата, на едно високо ниво
е почти невъзможно да се върнеш след определена възраст, затова моите
мечти се пренасят на много други хоризонти, полета и искам да постигам
още по-големи успехи от спорта. Смятам, че животът ми тепърва започва,
след като приключи спортната кариера", разказа 35-годишната Ивет пред
Нова телевизия.

ЗВЕЗДИ

Гуен Стефани и Блейк Шелтън

В

интервю за Rolling Stone
от 2016-а Блейк споделя: "Ако някой ми беше
казал, че Гуен ще е жената, с която ще бъда,
щях да му отговоря, че е
напълно луд. Тя обаче се превърна
в най-верния съюзник в живота
ми.“ Думите му съвсем не учудват
никого. Защото макар с певицата да
ги обединява любовта към музиката, те буквално са от два различни
свята. Гуен е известна като една от
принцесите на рока, а Блейк е сред
топ звездите в американското кънтри. Тя обожава модата, грима и Ел Ей,
той – небрежния стил, южняшкото
си ранчо и любимия Нашвил.
Съдбата обаче си знае работата
и именно тя се зае със задачата да
събере тази на пръв поглед нетипична двойка и да докаже за пореден път твърдението, че противоположностите не само се привличат,
но и че могат да създадат стабилна и
изпълнена с любов връзка.

Сълзите на раздялата

Гуен и Блейк се запознават
година преди любовта
помежду им да пламне.
Случва се благодарение
на продуцентите на
музикалното шоу The
Voice, които канят рок
певицата да се включи като нов ментор,
заемайки мястото на
очакващата второто си
дете Кристина Агилера.
Стефани неведнъж е споделяла, че за разлика от останалите й
колеги в журито – Адам Лавин и Фарел
Уилямс, с които се познава от години,
Блейк бил абсолютна енигма за нея. Тя
не е сред върлите фенове на кънтри
музиката и въпреки че Шелтън е сред
топ имената в този стил, тя никога не
била чувала нито името, нито песните
му. Чувството му за хумор и огромните
му познания за света на музиката обаче
силно я впечатляват, а лекотата, с която
двамата общуват, успява още по-бързо да
ги сближи и да станат приятели.
Именно спокойните отношения,
които създават помежду си, им помагат
да се обърнат един към друг, когато
буквално по едно и също време всеки
от тях претърпява крах в личния си
живот. През юли 2015 г. Блейк разкрива
първо пред продуцентите на The Voice,
а впоследствие и в съобщение до фено-

Сн. Getty images/Guliver photos, личен архив

Изпълнителите
успяха да минат
отвъд приятелството
си и вече няколко
години се радват
на стабилна и
щастлива връзка
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Любов,
родена
от криза

ЗВЕЗДИ

Елизабет Мос
Родена и
отгледана в секта,
актрисата обича
киното повече от
всички мъже в живота си.
Иска да е майка,
но бащата трябва да е
копие на нейния

Н

е, тя няма нищо
общо с Кейт
Мос, нищо че
известно време
този мит си и
е пробивал път в жълтите хроники. Елизабет с
усмивка няколко пъти е
отричала да има роднинска връзка с известния
модел, но на журналистите толкова им се искало
животът й да има „хулигански“ привкус, поне в
миналото й, че трудно се
отказали от предположението, че са поне първи
братовчедки.

Сн. Getty images/Guliver photos

Прислужницата
на сциентологията
Всъщност в живота й има
повече скандалност, отколкото дори самата тя предполага. Родена е и израства
в сциентоложка общност.
Родителите й са музиканти.
Има по-малък брат, който
също е отгледан в традициите
на култа. Мнозина холивудски
знаменитости като Том Круз и
Джон Траволта са членове на
сектата. Учението привидно
проповядва междучовешка
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и религиозна толерантност
и произлиза от будизма, но
всъщност прилича доста на
тоталитарен култ, в чийто
център стои личността на неговия основател. Рон Хъбард е
известен с отрицателното си
отношение към редица религии, в това число и християнството. През 1950 г. той издава
"Дианетика: съвременна наука за душевно здраве", с което
поставя началото на своята

религия. През 1954 г. в САЩ
е регистрирана и първата
сциентоложка църква.
Според Хъбард хората са тетани – духовни същества, съществували преди около 300
трилиона години. След това
те пребивавали в различни
тела и когато тленните им
обвивки умирали, влизали в
друга форма на живот. Според
сциентологията всеки минал
живот трупа преживявания,

наречени енграми, прилепнали към телата като кърлежи. Енграмите са причина
индивидът да е в конфликт
с обществото и да не може
да се приспособи към него.
Затова енграмите трябва да
бъдат премахнати. Това се
извършва чрез "прослушване" по време на специални
курсове, понякога струващи
десетки хиляди долари. След
"изчистването” последова-

ЗВЕЗДИ

Скарлет Йохансон:

Научих
се да не
дрънкам
много
След
два развода и
няколко мимолетни
разочарования актрисата взе решение да не
разгласява личния
си живот и да си
затваря устата

Н
Сн. Guliver/Getty Images

есъвсем обаче, защото
именно тя оповести, че
се е сгодила за приятеля
си - актьора и сценарист
Колин Джост. Двамата
са заедно от две години
и това бе логично решение. Скарлет
и Колин обаче упорито мълчат кога
ще е сватбата.
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ЗВЕЗДИ

Парис Хилтън & Ким Кардашиян

А

ко само допреди
няколко години
Парис Хилтън
буквално
напускаше
интервюта в
случай, че някой й зададеше
въпрос за Ким
Кардашиян, то днес не само с охота
говори за тв звездата, но и се старае във всяка своя публична изява
да сподели възхищението си от
арменката и семейството й. Двете
мадами, които бяха близки още от
тийнейджърки, сложиха край на
враждата, която дълго време имаха
помежду си и в последно време
отново са неразделни приятелки.
За да докажат, че всички проблеми и недоразумения са останали в
миналото, Парис дори включи Ким
във видеото към новата си песен.

Сн. Getty Images, архив

Двете
милионерки
загърбиха различията
помежду си и
днес отново се
подвизават като
първи дружки

приятелство
или пълен фалш?
Коварни тайни планове

През последните месеци двете дружки
правят всичко възможно, за да демонстрират пред света колко са щастливи, че
са възобновили близките си отношения.
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Парис вече беше сред гостите на няколко
партита, организирани от семейство
Кардашиян, като двете с Ким не пропускат нито една възможност, в която да
постнат поредното си общо селфи.

Това обаче не беше всичко. Наскоро
госпожица Хилтън реши да се върне към
амплоато си на певица и записа ново
парче – Best Friend's Ass, което е в колаборация с DJ-ите Dimitri Vegas и Like Mike.

ЗВЕЗДИ

"Теория за големия взрив"

След
12 години в тв
ефира и 279 епизода
комедийният сериал
приключи, оставайки в
историята с невероятните
преживявания на група
учени и техните
половинки

Сн. Guliver/Getty Images

С

иткомът не само забавляваше зрителите
с преживяванията на
четирима учени, но и
провокира интереса им
към естествените науки
и еволюцията на материалния свят.
Всяка седмица милиони сядаха
пред малките екрани, за да се
посмеят с налудничавите опити на
нърдовете да впечатляват момичета, използвайки термини, изискващи години наред задълбочено четене на специализирана литература.
Или за да слушат как сервитьорка
с актьорски амбиции се опитва да
разясни коя е Бритни Спиърс на
момчета, които никога не са чували
името й. Това са само част от нелепите ситуации, в които звездите от
„Теорията“ попадаха и с които бързо
станаха всеобщи любимци. Сериалът се превърна в тотален хит, а
актьорите заслужено получаваха и
огромни хонорари.

Story 30
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Джим Парсънс

Топ звездата

Т

ой изигра най-трудният и едновременно с това най-забавен образ
в „Теорията на големия взрив“.
Неподправеният натюрел на героя му
Шелдън Купър го превърна в големия
любимец на зрителите. А заради това
Парсънс стана най-скъпоплатеният
актьор от малкия екран за 2018 г. Според
мълвата в тв кулоарите именно решението на Джим да приключи с образа на
Шелдън след финала на 12-ия сезон провокирало продуцентите да кажат „край“ и на целия сериал. Защото нека си кажем честно – какво
би била „Теорията“ без саркастичните откровения
на Купър, чието присъствие беше основната причина поредицата да се превърне в такъв феномен? Актьорската игра на Парсънс е толкова
добра, че му носи престижните награди „Еми“ и „Златен глобус“. Наред с „Теорията“
той се снима и в няколко киноленти и по всичко личи, че успешно ще продължи
кариерата си и след края на сериала. В личен план Парсънс също няма от какво
да се оплаче. През 2012 г. американското издание The New York Times разкри, че
той е гей и от 10 години има връзка с арт директора Тод Спюак. Двамата скрепиха
връзката си и с брак, който сключиха в Ню Йорк през 2017.

ЗВЕЗДИ

Жената, която
иска да спаси света

Присила Чан

К

аквото и
да се каже
за 34-годишната
американка от
китайски
произход, би било малко.
Въпреки че за по-голямата част от света
тя и до днес си остава
просто половинката на
мултимилиардера Марк
Зукърбърг, Присила Чан
притежава изключително много качества
и преследва цели, с
които един ден може да
надмине дори успехите
на известния си съпруг.
Защото програмистът
може и да остане в историята като създателят на
най-популярната социална мрежа, но любимата му жена има много
по-голяма професионална и житейска мисия –
да създаде един здрав
и много по-добър
свят за следващите поколения и да
намери лек
за всички
съществуващи
болести.
„Ако се
замислите,
пеницилинът
не съществуваше допреди 80
години. Микроскопът
промени света, работата
с ДНК също. Ние няма
да се заемем сами с тази
задача, а ще даваме
възможност на учените
да правят тези открития“,
обяснява идеите си госпожа Зукърбърг.

основната причина, заради
която понякога й се налага да
излиза на светло е, за да даде
повече яснота относно работата на семейната фондация,
която през 2015 г. двамата със
съпруга й създадоха – Chan
Zuckerberg Initiative.
Чан е дипломиран педиатър и филантроп, майка на
две деца и с днешна дата
ръководи фондацията, която
има за цел да спонсорира
проекти, свързани с подобряването на образованието,
лечението на болести и
изграждането на здрави
общества. За постигането на
всичко това Присила и Марк
обявиха, че в следващите
години ще предоставят паричната равностойност на 99
процента от акциите си във
Фейсбук, която е в размер на
няколко десетки милиарда
долара. „Присила има всичко
необходимо, за да промени
света към по-добро. Радвам се,
че именно тя е човекът, който
се е заел с тази задача“, споделя друг милиардер и също
толкова голям филантроп
Уорън Бъфет. Той също е сред
богаташите, които са решили
да дарят по-голямата част от
парите си за различни каузи,
като примерът му е последван
и от семейството на Бил и
Мелинда Гейтс.

Сн. Getty images/Guliver photos, личен архив

Съпругата на
Марк Зукърбърг
не живее в сянката
му, а следва целите,
които си е
поставила

Story 36

От личен опит

Извън прожекторите

Присила не е от жените, които
обичат да са в светлините на
прожекторите. Въпреки че е
съпруга на съоснователя на

Фейсбук, самата тя не е сред
най-активните потребители в
социалните мрежи. Интервютата, които дава, се броят на
пръстите на едната й ръка, а

Присила трудно сдържа
сълзите си, когато говори
както за житейската мисия,
която си е поставила, така
и за пътя, който самата тя е
изминала, за да се превърне в
личността, която е днес. Мнозина саркастично споделят, че
за човек като нея е лесно да се
отдава на подобни каузи, след
като в банковата си сметка

ЗВЕЗДИ

Удрял
съм шамари
на жени, но съм
получавал от тях
много повече, казва
83-годишната
кинолегенда

Н

а тазгодишния
кинофестивал
в Кан той
официално
обяви, че се оттегля
от киното. Идолът на
милиони жени по света
се прости емоционално
с публиката, след като
бе удостоен със „Златна
палма” за цялостно
творчество. 83-годишната легенда се просълзи,
защото макар филми
с негово участие цели
седем пъти да са били
включвани в конкурсната програма на фестивала, никога не е получавал награда. „За мен
тази чест е донякъде
отдадена посмъртно, но
я получавам приживе.
Ще си тръгна, но не и
без да ви благодаря. Ако
съм знаменитост, това
дължа единствено на
вас”, заяви Делон пред
препълнената зала.
Още по-емоционален бе
фактът, че статуетката
му бе връчена от 28-годишната му дъщеря
Анушка.

Сн. Guliver/Getty Images, архив

Ален Делон:
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Има десетина
кандидатки
за сърцето ми

на фокус

По-добре късно,
отколкото никога
Някои от днешните големи холивудски актьори са
застигнати от славата чак след 40-те си години

М

акар днес да получават милиони от хонорари и лицата им да са известни в цял свят, някои
от големите холивудските звезди са чакали дълго своя звезден миг. Извървели са трънлив
път - отхвърляни на кастинги, играли второстепенни и третостепенни роли, които критиците изобщо не отразяват, или още по-лошо – дори заклеймяват, работили допълнително,
за да се издържат. Но не са се отказали от призванието си, заради което днес и те, и ние,
зрителите, трябва да сме благодарни.

Ким Катрал

В

сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

сички я познаваме от ролята й на сексуално освободената
Саманта в култовия сериал „Сексът и градът“ и именно тя прави Ким Катрал световноизвестна. Когато спечелва кастинга
през 1998-а, тя е на 41 години, по-късно за изпълнението си получава много награди, но в годините преди това участва във филми
и тв сериали, където винаги е в миманса. Освен това Ким се явява
на много кастинги, но твърде често й се случва да бъде отхвърлена.
Днес 62-годишната актриса смята, че известността от сериала й е
донесла по-скоро негативи. Например - провалила е брака й. Катрал
бе омъжена за звукоинженера Марк Левинсън в периода, в който бе
излъчен и сериалът в САЩ - между 1998 г. и 2004 г., а през това време по думите й мъжът й се чувствал „самотен и разтроен“. Двамата
се развеждат в същата година, когато приключва „Сексът и градът“.
Звездата споделя, че поредицата е виновна и за това да няма деца.
Решила да не се подлага на лечение за забременяване, докато се е
снимала в нея, защото нямало да може да се справи с 19-часовия
работен ден и с отглеждането на дете. И до днес толкова хора я
отъждествяват с героинята й Саманта, че мъжете често се плашели
от нея, смятайки я за същата безпардонна сексфурия, каквато Ким
всъщност изобщо не е.
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Сериалът „Сексът
и градът“ прави
Катрал известна,
но проваля личния й
живот

Dolce Vita

Виртуозите
на черпака

Как тези мъже достигнаха до топ 5 на най-добрите готвачи в света

З

Сн. архив

наем, че високата кухня е запазена територия на мъжете. Според последната
класация на списание Le Chef в топ 100
готвачи в света за 2018 година намират място едва 4 жени, които даже не
са в челната десетка. Според звездите
Мишлен – система за оценяване на качеството
на ресторантите, възникнала през 1923 г., една
звезда е маркер за ресторант, сметнат за „отли-
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чен“, две звезди предполагат, че „си струва да се
отклониш от пътя“, за да го посетиш, а три звезди
– това е „изключителен ресторант“, заради който
си заслужава да планираш специално пътуване. В
случая обстановката и интериора нямат никакво
значение, а именно умението на шеф готвачите
да приготвят качествена, уникална храна, както и
тяхното постоянство в тази посока. Ето кои са оценени за най-добрите в света.

арно донкел

