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ЗВЕЗДИ

Кит Харингтън

Хитовият
сериал „Игра
на тронове“
приключи след 8
сезона, печелейки
милиони фенове

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Роуз Лесли и Емилия Кларк
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Обича
две жени

В

ъпреки че над 600 души станаха част от каста на уникалната поредица
на HBO, приятелствата, които част от актьорите създадоха помежду си,
едва ли някога биха могли да бъдат разбити. А екранният Джон Сноу
спечели много повече...

ЗВЕЗДИ

Бритни Спиърс

Певицата
отново е
на ръба, найважният мъж
в живота й ще
я изостави
завинаги

В

ече 20 години Бритни
преминава
през толкова
трансформации, че нервните сривове, в които
периодично изпада, се
оказват просто логично
следствие.

Сн. Guliver/Getty Images

Принцесата
на драмата
В началото на април принцесата на
попа отново постъпи в клиника заради
тревогите, които изпитва за здравето
на баща си. От началото на годината
татко й претърпя няколко операции, а
това разклати за пореден път крехката й
психика. Джейми Спиърс е много близък с дъщеря си. Той бе човекът, който
й помогна да съживи кариерата си, след
като в периода 2007-2008-а Бритни преживя най-голямата криза в живота си. На
него бе отредено от съда да се грижи за
бизнес делата на дъщеря си. Той помага и
в отглеждането на синовете на Бритни Шон и Джейдън Джеймс.
Но тази хоспитализация се превърна
в не по-малка драма за феновете на
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Бритни. Някои от тях съзряха принудително въдворяване и организираха
протест с искане тя да бъде освободена.
Събраха се пред концертната зала в Западен Холивуд, като скандираха „Освободете Бритни“, „Истината ще ви освободи“
и „Хей, хо, Лари Рудолф трябва да си
ходи“. Недоволството на почитателите
на поп принцесата е срещу мениджъра й
(Рудолф), който според спекулациите е я
е принудил да постъпи в лечебното заведение. Протестът бе излъчван на живо в
YouTube.
Това пък отприщи още по-голяма драма и се наложи Спиърс да даде изявление
и да отрече, че е в психиатрична клиника
против волята си. „Опитвам се да отделя

време за себе си, но нещата, които се
случват, правят това много трудно. Не
вярвайте на всичко, което прочетете
и чуете. Любовта и отдадеността ви са
страхотни, но имам нужда от малко уединение сега, за да се справя с трудностите,
пред които ме изправи животът. Би било
чудесно, ако можете да ми го дадете “,
призова звездата.
Макар че се успокоиха, феновете се
опасяват, че Бритни ще прекрати кариерата си, подлъгана от роднините и
мениджъра си. Бритни вече е 20 години
под светлините на прожекторите и това
би било тежък удар за почитателите
й. Според теориите на конспирацията
обаче най-вероятно това e маркетингов

ЗВЕЗДИ

Т

я е актриса, певица, модел и лице на YSL Beaute.
Зоуи Кравиц е всичко
друго, но не и типичната
звезда. Причината не са
само множеството татуси,
с които е изрисувала тялото си. Или
уникалният й фешън стил, съчетаващ рокаджийските елементи,
емблематични за татко й Лени
Кравиц, и бохемската визия, с която
се носи майка й Лиса Боне. А фактът,
че въпреки славата, съумява да се
опази от главозамайване и да живее
нормално. Но не в къща за милиони
долари в близост до Ел Ей, а в стилен
малък апартамент в Бруклин.

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Да бъдем автентични

Именно нюйоркският й дом става
причината тя за пръв и последен път да
използва известността си. Стига до тази
крайност, тъй като цената, която собственикът иска, е доста по-висока от парите, с
които актрисата разполага. Налага й се и
да се бори с друг кандидат-купувач, готов
да плати исканата сума.
Зоуи обаче получава възможността да
разгледа апартамента, където с изненада установява, че синът на продавача
е фен на филма „Дивергенти“, в който
тя участва. „Видях постерите на стената и това беше моят момент. Казах му:
„Виж, твоят син е фен на филма, в който
участвам. Кажи какво искаш от мен,
за да получа апартамента. Ще заведа
момчето ти да се снима с екипа, да вземе
автографи, каквото кажеш.” Никога не се
възползвам от популярността си, но този
път бях готова на всичко“, обяснява Кравиц. По всичко личи, че опитът й е бил
успешен, тъй като вече няколко години
тя се радва на новия си дом, който дели с
годеника си – актьора Карл Глусман.
На този етап Зоуи не би заменила живота си в Бруклин за нищо друго. Защото
там има възможността да се чувства
нормално и да се радва на спокойствието, което животът в Лос Анджелис не би
могъл да й предостави. „Все още ми е
трудно да приемам ситуацията спокойно и да не се чувствам като животно в
клетка“, откровена е Кравиц.
В Голямата ябълка актрисата предпочита да се придвижва с метрото, където,
за нейно съжаление, все по-често предизвиква любопитството на останалите
пътници. Забелязва как тайничко я
снимат с телефоните си, което я кара да
се чувства неудобно. И макар че се опитва
да не привлича умишлено вниманието
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Зоуи Кравиц

Вече живее
за момента
Сладураната
СЕ ЗАВРЪЩА НА
МАЛКИЯ ЕКРАН
с втория сезон на
сериала „Големи
малки лъжи“

ЗВЕЗДИ

Макензи Безос

О

ще в първите минути
след шокиращата новина
за края на 25-годишния
брак на Джеф и Макензи
Безос, основната тема във
всички медии беше каква
част от милиардите на най-богатата
двойка в света ще премине в ръцете на
съпругата. Спекулациите по въпроса
се увеличиха многократно, след като
един от най-популярните американски
таблоиди разкри пред света, че в продължение на няколко месеца собственикът на Amazon е имал тайна връзка
с бившата тв водеща Лорън Санчес. Ще
предизвика ли този факт желанието за
мъст у жената, която беше до него във
всеки един етап от изграждането на
огромната му империя? Оказа се, че не.

Сн. Guliver/Getty Images

Ще си тръгна с достойнство

Новината за развода на най-богатата
двойка в света беше обявена в началото на януари с тяхно общо изявление в
Twitter. „Искаме да споделим с хората
случващото се в живота ни. Както нашите семейства и близки приятели вече
знаят, след дълъг период на любовно
преоткриване и кратка раздяла, двамата
решихме да се разведем и да продължим
напред с животите си като приятели.
Чувстваме се щастливи, че сме се открили и сме дълбоко благодарни за всяка
една от годините, в които бяхме женени.
Дори и да знаехме, че ще се разведем след
25 години, отново щяхме да го направим.
Имахме прекрасен живот като съпрузи, а
виждаме и красиво бъдеще като родители, приятели, партньори и личности.
Оставаме семейство и ще продължим да
се ценим като приятели“, беше общото
изявление на двойката.
Въпреки че подобни писания са
обичайна практика за популярните
личности, много от тях бързо забравят
милите думи, които са споделили със
света, и се впускат в яростни бракоразводни дела, където изкарват всичките си кирливи ризи. Подобен развой се
предвиждаше и при Макензи и Джеф.
Особено след като на бял свят излезе
новината за аферата на бизнесмена със
семейната им приятелка Лорън Санчес,
която също в момента е в процес на
развод. Според разкритията на американски таблоид двамата се срещали
тайно от половин година. И макар че
никъде в материала не се посочва дали
това е била причината за временната
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Милиардерката,
която пощади
неверния
си съпруг
След
развода с
шефа на Amazon,
писателката се
превърна в четвъртата
най-богата жена в
света

раздяла на семейство Безос, мнозина
очакваха, че Макензи ще направи всичко
възможно да се възползва от ситуацията,
за да измъкне повече пари от неверния

си съпруг. Още повече, че двамата са в
основата на създаването на мултимилиардния бизнес и тя има всяко право
да претендира за половината от близо

ЗВЕЗДИ

Момчетата от BTS

Извън ограниченията

Д

окато у нас се чудим и маем каква е най-успешната формула български изпълнител да стане голяма международна звезда, други държави
използват доста по-ползотворно времето си, работейки здраво в създаването на музиканти, които да завладеят не само родните им сцени, но и
световните.

Сн. Guliver Photos/Getty images, Вирджиния рекърдс

Всичко започна с него…

Манията по южнокорейските ритми започна през 2012
г., когато светът пощуря по
рапъра Psy и емблематичното му парче Gangnam Style.
Въпреки че по-голямата
част от хората не разбираха и дума от текста, който
той рецитира, забавната
хореография и веселата
мелодия успяха да покажат,
че дори едно парче да не е на
английски език, може да се
превърне в световен феномен. Клипът на Gangnam
Style е най-гледаното музикално видео в YouTuBe, с
кликвания от над 1 милиард
пъти.
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Успехът на Psy популяризира т.нар k-pop жанр, съчетаващ в себе си различни музикални стилове – поп, рок,
хип-хоп, джаз, госпъл, реге,
електронна музика, класическа музика и др. След като
пълничкият изпълнител доказа, че в родната му Южна
Корея има страхотни музиканти, създаващи завладяващи парчета, светът вече не
се съмнява в това, особено
след грандиозния успех, който по-младите му наследници от BTS жънат в последните години. Те се появиха на
музикалната сцена през
2013 г. и днес са едни от топ
звездите в индустрията.

Създаването на
история

Новата година започна
изключително успешно за
южнокорейската бойбанда.
Освен че издадоха нов албум
– Map of the Soul: Persona,
само няколко дни по-рано
момчетата пуснаха и първия
сингъл от него, който е в колаборация с певицата Halsey
– Boy with Luv.
Това, оказа се, е само
началото. На тазгодишните
награди Billboard, където за
трета поредна година спечелиха в категорията Top Social
Artist, тийн идолите получиха още по-голямо признание
– грабнаха статуетката за

Благодарение
на бой бандата
ТУРИЗМЪТ В РОДНАТА
ИМ ЮЖНА КОРЕЯ СЕ
РАЗРАСТВА, а с това
и развитието на
икономиката на
страната
„Най-добро дуо/група“. С
това RM, Джин, Шуга, Джей
Хоуп, Джимин, ВИ и Чонгкук
буквално създадоха история.
Защото те са първата южнокорейска група, постигнала
подобен грандиозен успех.
Разбира се, в основата
на всичко са милионите
им фенове по света, т.нар.
ARMY, на които групата не
пропусна да отдаде дължимото на наградите Billboard.

ЗВЕЗДИ

Тази
реплика на
Камила преди 50
години слага началото
на една от найскандалните любовни
истории в кралския
двор

Принц Чарлз и Камила Паркър-Боулс

Сн. Guliver/Getty Images

Усещам, че нещо
ни свързва

Т

яхната любовна история не е приказна. Няма щастливо начало, няма
романтично сълзлива развръзка, финалът пък стои някак прозаично.
Защо тогава 50 години история им толкова вълнува? Защото Чарлз и
Камила дори и да не са принца и принцесата от приказките, са мъжът
и жената, които показаха как любовта всъщност се случва без „пеперудите“ – в борба, отстояване, воля, разум, за да може накрая да признаят
„Обичам те“ без срам и фанфари. Те са просто две сродни души, които не могат една
без друга, и не докато смъртта ги раздели, а защото животът им ще се срине.
Мнозина са опитвали, но те са като цитадела. Щом лейди Даяна и кралицата не
успяха, няма кой да го стори в този живот.
Един мъж в последните няколко
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години прави опити, но поне за момента
безуспешно. 52-годишният австралиец
Саймън Доранте-Дей твърди, че британският принц Чарлз и съпругата му

са неговите истински родители, както и
че принцеса Даяна навремето е знаела
за съществуването му. Саймън смята,
че е бил заченат, когато Камила е била
едва на осемнайсет години, а Чарлз – на
седемнайсет. Австралиецът за първи път
излезе с това си твърдение през 2016
г., а наскоро в интервю за сп. New Idеa
заяви, че разполага с нови доказателства
за произхода си, в това число и със своя
фотография като тийнейджър.
Разбира се, никой не възприема сериозно подобни изявления. Любителите

на фокус

Деца, забравете
за милионите!
Кои богати и известни хора ще лишат наследниците от парите си

Д

ецата на богатите родители обикновено получават всичко – скъпоструващо образование,
луксозни коли, разкошни жилища и големи суми за харчене за всякакви удоволствие, приемайки това за даденост. Много от тях дори не осъзнават как родителите им са спечелили това, което
сега те харчат с лекота, и не се замислят, че докато те тънат в охолство, по света милиони хора
умират от глад. А след смъртта на мама и татко огромното наследство има голяма вероятност да
им изиграе лоша шега – да не успеят да го запазят, както и да се окажат неспособни сами да се
грижат за себе си. И примерите за това в историята не са един и два. Затова и някои известни богати хора
предвидливо са решили с възпитателна цел да не оставят милионите си на децата.

Тед Търнър
$ 2 200 000 000

О

семдесетгодишният медиен магнат Тед Търнър, създател на новинарския канал CNN, е виден филантроп.
През 1998 г. милиардерът направи сериозен жест,
дарявайки историческите 1 млрд. долара за благотворителност. Получател на солидната сума бе фондация на ООН.
Търнър има пет деца от три брака, но те са се примирили,
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Петте деца на милиардера отдавна са се простили
с идеята да получат пари след смъртта му
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че не трябва да очакват пари след смъртта на баща си. През
2010 г. той съобщи на всеослушание, че ще остави наследниците си почти на ръба на бедността, като ще им завещае
средства само за покриване на разходите за погребението
му. Дори Търнър да се е шегувал, със сигурност сумата, която
те ще получат, изобщо няма да е голяма. Миналата година
милиардерът призна, че страда от деменция, която засяга паметта, настроението, двигателната система и поведението,
но адвокатите отдавна са оформили завещанието му и няма
шанс то да бъде променено. Към момента състоянието му се
изчислява на 2,2 млрд. долара.

Dolce Vita

Къщичка
на дните златни
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Фрогмор Котидж, новият дом на принц Хари, Меган
и сина им арчи, проектиран от дизайнерката Вики Чарлз,
прилича на емблематичния й проект – хотел Soho Farmohouse
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М

есец преди да се роди първото им дете – Арчи, Меган Маркъл и принц Хари се преместиха от двореца Кенсингтън в новия си дом – Фрогмор Котидж,
част от имението Фрогмор хаус в Уиндзор. В къщата, построена в началото на XIX в. от кралица Шарлот и предоставена на младите от сегашната кралица Елизабет, досега
не е отглеждано нито едно кралско бебе. Мястото бе избрано
неслучайно – там кралската двойка ще може да се наслаждава на по-спокоен живот, далеч от камерите и фотообективите, и да се отдаде на родителството.

посоки
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В СУЛТАНАТА НА АРАБСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
може да се насладите както
на петзвезден лукс, така и на нощ
в бедуинска къща насред пустинята

Магията на
непознатия
Оман
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