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Нови трепети, сватба, а за някои и бебе – това постигна Амур с известните
личности у нас и в световния шоубизнес през последните 12 месеца

Най-вълнуващите
любовни истории
на 2018 година

Сн. ХАЙЛАЙФ, агенция Philipoff, архив

Десислава Банова
и Росен Плевнелиев
Една мълниеносна любов
Любовта между президента и красивото лице на времето
по Нова телевизия пламна миналата година, но през 2018-а
отношенията им разцъфтяха и се увенчаха с брак и общо дете.
Годежът им бе през март, а през юни влюбените си казаха „Да“
на стилна сватба в София в тесен семеен кръг и най-близките
им приятели. На церемонията присъстваха и децата на младоженците - синовете на Плевнелиев - Асен и Павел, и дъщерята
на Деси – Йоанна. През ноември миналата година двамата
разкриха в телевизионно интервю за вихъра на чувствата, в
който обаче бързо разбрали, че са създадени един за друг.
„Заедно сме от малко повече от 3 месеца. От самото начало
имахме честен подход към всички. Нашите близки и приятели, бившите ни партньори и децата ни разбраха. Давахме
си сметка колко е важно да бъдем коректни. На никого нищо
лошо не сме направили, свободни сме и имаме пълното право
да се обичаме. Заедно генерираме още повече позитивна
енергия”, заяви Плевнелиев, с което категорично опроверга
слуховете, че с Деси са имали тайна от бившите им партньори
връзка. Първата им среща била през 2014 г. на форум на ООН
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През изминалата
година Амур простреля
със сладките си стрели много
известни личности. Световният
шоубизнес се радва на десетки
нови двойки, някои от които съвсем
неочаквани. Други влюбени пък решиха да
направят следващата крачка и да се обрекат
на вечна вярност. А за трети 2018-а
донесе не само сватба, а и бебе. На родния
небосклон нещата стоят по аналогичен
начин. Представяме ви щастливците,
които най-много развълнуваха
сърцата ни.

за климатичните промени в Ню Йорк. Но тогава разговорите
им били само професионални. „Още тогава ми направи впечатление, че е той е невероятно отзивчив, скромен и достъпен
човек”, сподели Деси. Половинката й си спомни как тя тогава
успяла да се справи в една много комична ситуация, в която
нямала камера: „Това действие ми направи изключително
приятно впечатление.” След това, до пролетта на 2017 г. двамата повече не са се виждали.
Искрата помежду им пламнала на официалното раздаване на
наградите за полет в изкуството „Стоян Камбарев” през април
миналата година, когато вече и двамата са били разделени с
бившите си половинки. Последвала интензивна комуникация
с sms-и, а през юли изпили първото си кафе заедно.
Деси Банова и Росен Плевнелиев са убедени, че са сродни
души, намерили се в подходящия момент. А сега са още
по-щастливи, защото от октомври се радват на общото си дете
– малкият Йоан. А Деси избра Story, за да сподели за първите
месеци с малкото си съкровище и как синът й дошъл на този
свят, както гласи народната мъдрост, с името си.

ЗВЕЗДИ

мишел обама

не спира
да вдъхновява

В

продължение на 8 години семейство Обама беше в полезрението на целия свят.
Първата чернокожа двойка, застанала начело на Америка, имаше нелеката
задача да докаже на всички, че е заслужила мястото си в Белия дом. Притесненията на екипа дали президенстката двойка ще успее да спечели симпатиите на
сънародниците обаче бързо се изпариха, защото Обама за кратко време успяха
да се превърнат в любимци на мнозинството. Откровеността, непринуденото поведение и
най-вече усмивките, които демонстрираха при всяка своя поява, и до днес кара хората да
мечтаят един ден ерата Обама да се завърне. И тъй като поне засега Конституцията на САЩ
не позволява на Барак Обама за трети път да застане начело на нацията, всички погледи са
насочени към съпругата му Мишел. Макар тя категорично да заявява, че не желае и да си
помисли отново да живее в Белия дом, още по-малко да стане глава на нацията, нищо чудно
след време да последва примера на Хилари Клинтън и да се кандидатира за президент.
Докато това се случи обаче
почитателите на госпожа
Обама ще се радват да я гледат или по време на някое тв
интервю, или в инициатива,
в която реши да се включи. За радост на мнозина, в
последно време присъствието
на Мишел в ефира е доста
сериозно, а причината за
това е първата й авторска
книга. Въпреки че Първата
дама винаги се е опитвала да
бъде максимално откровена
с аудиторията, която я гледа
и слуша, споделяйки мнението си по всеки въпрос, за
който я питат, в мемоарите си
Becoming тя разказва за някои
от най-съкровените и пазени
досега в тайна моменти от
живота си.

Сн. Guliver Photos/Getty images, архив

Да споделиш мъката си

Безспорно Мишел Обама успя
да спечели изключително
много симпатии сред жените
по целия свят, разкривайки
проблем, с който много от тях
в днешно време се сблъскват – спонтанен аборт и
невъзможността за зачеване
по естествен път. Да, Първата дама на САЩ откровено
призна, че е преживяла и
двете.
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Бившата
Първа дама на
САЩ издаде книга
с мемоари, която
само за няколко дни СЕ
ПРЕВЪРНА В БЕСТСЕЛЪР

Загубата на дете бил
първият сериозен житейски
удар, с който се сблъскала и
който я накарал да се чувства
„сама и изгубена“. „Смятах, че
съм се провалила, защото по
този въпрос не се говореше
много и самата аз не знаех
колко често подобни неща се
случват на жените – разкри
в тв интервю Мишел. –
Стоим сами с болката си и си
мислим, че сме пречупени за
цял живот. Това беше и една
от причините да мисля, че е
важно да говорим с младите
майки, че помятанията се
случват и биологичният часовник е нещо съвсем реално“,
допълни още тя.
Неспособността на госпожа
Обама да зачене пък водят
до момента, в който двамата
със съпруга й вземат важното
решение тя да се подложи

ЗВЕЗДИ
В ерата на краткиНайте връзки, леснохаризматичната
достъпния секс
и решенията да
двойка в Холивуд е
зарежеш всичко,
сред рекордьорите в
включително
киноиндустрията с 20-годишен и семейството
си, при появата
брак. Наскоро обаче те
на най-малката
разкриха, че НЕ ВСИЧКО ВЪВ
трудност, те съуим
е
било
по
мяват
да се съхраВРЪЗКАТА
нят
като
двойка. И
мед и масло.

вече 20 години продължават да изглеждат
щастливи. И заедно да
преодоляват трудностите,
които съпътстват един брак.

Не съм с правилната жена

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Уил и Джейда Пинкет Смит

Предопределени
да са заедно

А
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ко на двама души им е писано да бъдат заедно, никой и нищо не може да
попречи на Вселената да ги събере. Живото доказателство за това са Уил
Смит и Джейда Пинкет Смит. Двамата са родители на две деца – син Джейдън
и дъщеря Уилоу, освен това се грижат и за сина на актьора от първия му брак
с риалити звездата Шери Флечър – Трей.

От няколко месеца Джейда е водеща на интернет
токшоуто Red Table Talk,
където с майка си и дъщеря
си коментира най-щастливите и драматични моменти
от собствения си живот и
интервюира други знаменитости. Разбира се, дойде моментът, в който думата беше
дадена и на Уил. Той разкри
неща, които никога не беше
споделял публично.
Разказа пред тъща си и
дъщеря си, че се влюбил в
Джейда в момента, в който
я видял на малкия екран в
ситкома A Different World.
Веднага потърсил начин да
се запознае с нея и благодарение на приятеля си и колега
от „Свежият принц на Бел
Еър“ - Алфонсо Рибейро, само
няколко дни по-късно се озовал на снимачната площадка.
Съдбата обаче явно решила,
че това не е правилният
момент и пообъркала плановете му. Вместо с Джейда, той
се запознал с Шери Флетчър,
която скоро след това станала
негова съпруга и майка на
сина им Трей.
Въпреки че чувствата му
към Джейда така и не изстинали, решението за развод
било тема табу за Уил. Той не
си позволил да си помисли,
че ще изостави Шери, дори в
момента, в който цялото му
същество крещяло, че иска да
бъде с друга. След приятелско
събиране, на което и Джейда

АЛБУМ

Животът на
престолонаследника
70-годишният Чарлз ОЧАКВА 66 ГОДИНИ ДА СТАНЕ КРАЛ, но дали изобщо ще се възкачи
на престола, или короната ще бъде предадена директно на Уилям?
Залогът май вече е спечелен от сина му
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ЗВЕЗДИ

Малкото
момиче, което
завладя света

Камила Кабейо

С

амо допреди няколко
години тя беше едно
от момичетата от гърл
групата Fifth Harmony,
която се роди под
вещия поглед на музикалния бос Саймън Кауъл и колегите му от американския X Factor.
Въпреки очевидния талант, който
притежава, младата певица не успя
да се докаже достатъчно, за да се
развива в шоуто като солов изпълнител. Явно обаче това е било нужно
за изграждането й като артист и
възможността да придобие достатъчно самочувствие, за да се събуди
един ден и да каже: „Край! От тук
нататък продължавам сама!"

Да превъзмогнеш себе си

Едва ли някой може да предположи
какъв би бил животът на кубинката, ако
преди години родителите й не решават,
че е крайно време да напуснат Мексико,
където живеят и да се преселят във Флорида. В новата си родина Камила открива
страстта си към пеенето, а мечтата й е
да бъде една от звездите на тв канала
Disney. За да постигне всичко, което иска
в професията си обаче, трябва да разчита
не само на таланта си, а и да съумее да

Сн. Getty images/Guliver Photos, архив

Красивата
латина Е
НОВАТА МУЗИКАЛНА
СЕНЗАЦИЯ. Дебютното
й соло парче Havana
е стиймвано в
платформата Spotify
над милиард пъти
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превъзмогне най-големия си страх – този
да бъде на сцената.
Камила и до днес се определя като
интроверт, а това, че трябва да се изявява пред много хора, буквално я докарва до паника. За да превъзмогне
несигурността си и да усъвършенства
английския си, който е в рамките на нула,
Кабейо прекарва дълги часове, пеейки
караоке зад затворените врати на стаята
си, а основните парчета, с които „се
изявява“, са хитовете на Бритни Спиърс
и Хилари Дъф. Едва ли сладката латина
някога си е представяла, че един ден
именно Бритни ще бъде сред хората,
които ще вземат съдбоносното решение
за музикалната й кариера. Причината
е, че точно в сезона на X Factor, на който Камила се явява, поп иконата е сред
менторите в журито.
Макар че преди години отказва да се

включи в училищния мюзикъл, за да не й
се налага да пее пред всичките си съученици, тя взима необичайното решение да
се пробва на прослушванията за X Factor.
Въпреки че на подобно място ще й се
наложи да застане пред стотици хора в
залата, а милиони ще я гледат от малкия
екран, за нея тази формула е доста
по-приемлива. „Някак си ми се струваше
по-малък рискът да пея пред множество
непознати, отколкото пред група от хора,
които знаят кой си от училище или от
града“, обяснява днес Камила.
Късметът е това, което й дава допълнителната възможност да се качи на
сцената и да пее парче на Арета Франклин пред Саймън, Бритни, Деми Ловато
и музикалния продуцент Ел Ей Рийд. Кабейо получава писмо от продукцията, в
което й казват, че макар да е допусната на
кастингите, е част от резервите в шоуто

Парчето Havana
превърна
певицата
в световен
феномен

ЗВЕЗДИ

Spice Girls

Сн. Guliver photos/Getty images

Голямото
завръщане
И

Найуспешната
женска група
от 90-те ПОДЛУДИ
ФЕНОВЕТЕ СИ С НОВИНАТА
ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО СИ
ТУРНЕ. По-голямата част
от концертите вече са
напълно разпродадени

стинска истерия настъпи във Великобритания, след като любимите на милиони „подправки“ (от английски spice – подправка – бел.авт.) обявиха, че се
събират след 11-годишна раздяла и отново ще пеят заедно на сцената. Въпреки че след категоричния отказ на Виктория Бекъм да се включи, стана ясно,
че само четири от петте мадами ще извият глас по стадионите, това не разочарова почитателите им. Битката за така желаните билети беше ожесточена и повечето бяха
разпродадени буквално за часове.
Манията Spice Girls до такава степен завладя Острова,
че Ема Бъртън, Мелани Браун,
Мелани Чизхолм и Гери
Халиуел се принудиха да добавят още две дати в турнето
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си, за да дадат възможност
на повече свои фенове да ги
гледат на живо. Така те ще
пеят в 11 града, като в Лондон
и Манчестър момичетата ще
имат по две изяви.

Аз съм аут

Въпреки че през изминалите
месеци имаше множество
спекулации, а самата Мел
Би потвърди завръщането й
в групата, Виктория Бекъм

беше категорична, че за нея
път обратно към музиката
няма. Отдадената на модната си кариера дизайнерка
само веднъж се върна към
spice миналото си. Това се
случи през 2012 г., когато с
момичетата бяха сред специалните гост-изпълнители
на закриването на Летните
олимпийски игри в Лондон.
Но Виктория подкрепи желанието на колежките си да

ЗВЕЗДИ

Н

икой не е и очаквал, че някой друг може да
грабне наградата за най-сексапилен мъж на
годината. 46-годишният актьор се превърна
не просто в секссимвол, това няма как да не
му бъде признато, но и в британеца, който
гради името си с дългогодишна упоритост и завидно
търпение. Скандалът пък просто го заобикаля, колкото да
му напомни, че е звезда. А той продължава да е скромен работохолик. Дори за наградата си за най-секси мъж просто
заяви, че майка му ще бъде много горда. Възрастната
дама можеше и още повече да се гордее с постиженията
на сина си, ако той бе и първият цветнокож Джеймс Бонд,
но поне на този етап тази роля е просто мълва, носена от
английската мъгла.

Сн. Getty images/Guliver Photos

идрис елба

Страшно
печено
копеле
Найсексапилен
мъж, най- добър
актьор, най-желан
мъж, най-добър приятел.
ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е ТОЗИ
МЪЖ?
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Заслужава тази чест, но пък
докато очаква и този звезден
час, може да се наслаждава
на работата си по „Котките“,
да си брои номинациите за
наградите „Еми“ и да се радва
на вече спечеления „Златен
глобус“.
Преломната година в
живота му е 2016-а. По онова
време той се разделя с дългогодишната си приятелка
Нияна Гарт, от която има син
– Уинстън, Наоми Кембъл се
изпречва на пътя му, но така
и не става ясно какво се е
случвало помежду им. Това е
все едно, защото Идрис попада в класацията на списание
TIME за стоте най-вдъхновяващи личности в света. А това
е вдъхновяващо признание,
разбира се. Не и за Идрис, той
просто го приема.
Елба притежава хулигански чар и едновременно с това
аристократична небрежност,
сексапилен мъж, без да
бъде арогантен, изглежда
безупречно, без да е суетен,
безкомпромисен, без да е

уличен биткаджия. Всички
тези качества го превръщат
в любимец на режисьорите,
защото може да се превъплъти във всякакви образи и да
им придаде плътност.
Първите стъпки Елба прави в телевизията в лекарския сериал „Брамуел“ през
90-те години. Този период
продължава до 2002 година,
когато името на Елба става разпознаваемо и отвъд
Океана заради въплъщението му в Ръсел Бел в сериала
„Наркомрежа”. Успоредно със
заетостта си там, Елба се връща и към музиката. Въпреки
усилената работа върху ролята, той е DJ на церемонията
на музикалните награди
BET, появява се в интрото
на албума на Jay Z „Американски гангстер”и регулярно
изскача в клиповете на Fat
Joe и други рапъри. И за нас
беше изненада да разберем,
че през свободното си време
предпочита да е DJ. Занимава се с това вече близо 20
години, след като през 1986-а

на фокус

Дамите на
милиардерите
Кои са жените до най-богатите мъже в света и с какво се занимават

А

ко си мислите, че за да си хванете милиардер, е достатъчно да сте дългокрака красавица, да висите в
скъпарските барове и да обикаляте най-луксозните курорти в света, за да попаднете в полезрението
му – помислете отново. Любовните истории на най-богатите мъже в света и половинките им съвсем не
започват така…

сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

Марк Зукърбърг
и Присила Чан
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„Най-хубавият ми спомен от Харвард е, че срещнах
Присила, а тя е най-важният човек в моя живот“, заявява Марк Зукърбърг по време на реч в университета
през май миналата година. По-точно запознанството
им идва покрай пускането на сайта Facemash. Присила е до Марк през цялото време, докато той гради
успеха си, повече от 14 години. Двамата се женят през
2012 г. на скромна церемония в дома им, а интересното е, че имат нещо като предбрачен договор
с изисквания един към друг. Като например, че трябва да прекарват поне 100
минути седмично насаме, както и
всяка седмица да излизат на срещи. Присила роди на създателя
на facebook 2 деца. Познати
на семейството им казват, че
тя е последователна, амбициозна като емигрантка,
силна и решителна. Китайката знае що е то труден
живот – семейството й бяга
в Америка, а тя като първо
дете се счита длъжна да отиде
в колеж. Майка й работи на две
места, за да я издържа, а тя взема
студентски заем за медицинското училище, което завършва с отличие, и до днес с
гордост работи като педиатър. Едно от нещата, което
Присила прави за мъжа си, е да следи дали се храни
редовно, защото забравя, когато потъне в работа.

Dolce Vita

Роман Абрамович

Яхти, самолети,
острови
и 3 бивши жени
За това харчи парите си руският олигарх,
чието състояние тази година бе оценено на 13,9 млрд. долара
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ак се случва така, че се раждаш в Русия в далечно Коми, от малък оставаш кръгъл сирак и те
отглеждат двамата ти чичовци, записваш университет, но още преди падането на комунизма
започваш бизнес с куфарна търговия, а малко по-късно сам се заемаш с производство на
играчки? После ставаш губернатор на забравената от Бога провинция Чукотка и междувременно купуваш един от най-добрите английски футболни отбори - „Челси“? Животът на Роман
Абрамович, един от най-богатите хора в Русия и 95-и в света, е забулен от тайнственост.

посоки

сн. iStock, архив

Кулинарно
вълшебство
в зимна
Виена

В

иена – един от най-красивите европейски градове, е особено очарователна през зимата.
Светлините, уханията, музиката и веселата глъчка, която се носи от всеки ъгъл през
вечерите и почивните дни, смекчава имперското величие на австрийската столица и я
прави някак по-топла и достъпна. Най-приказната част от зимна Виена са дните около Коледа и Нова година. Тогава е времето на Коледния базар, с който градът оживява
по неповторим начин през последния месец от годината. Щандовете, малките каравани и сергиите започват да се изграждат и разполагат още от средата на ноември на
градските площади и съседните на тях пешеходни зони, където червенобузи търговци
предлагат усмихнато на посетителите храна, вино и най-различни шарени коледни аксесоари. От
Средновековието до днес Коледният базар на Виена е неделима част от празника и създава за посетителите на града една истинска коледна магия.
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