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красиви & нещастни

Как
ангелите
прибраха
крила
Имиджът на Victoria's Secret падна
под кота нула, на фона на скандалите
и отмененото шоу тази година се
разбра, че и животът на моделите
на марката е далеч от перфектния

В

края на тази година светът ще се
лиши от емблематичното шоу на
американската марка за бельо и
бански костюми. Ръководството
на Victoria's Secret реши да наведе
виновно глава, отменяйки за първи
път традиционния си годишен фееричен спектакъл с новите колекции,
представяни от едни от най-красивите модели в
света. От началото си през 1995 г. шоуто се превърна в поп културно събитие, привличайки милиони зрители пред малкия екран. През последните години обаче поредица от скандали от различно
естество периодично разтрисаха модния гигант. А
в затишията до следващата буря екипите за кризисен PR не успяваха да изчистят лошия привкус,
останал в обществото и имиджът на марката постепенно се сриваше. А тази година се оказа критична.
11 Story

звезди

Един българин се
оказа голямата
звезда на
историческата
среща между
премиера Бойко
Борисов и
американския
президент Доналд
Тръмп. Йонко
Мермерски е учен,
изобретател
и просто VIP
нарцисист, както
находчиво се
самоопределя

Йонко Мермерски

Пътят към
Белия дом
Б

Сн. Guliver/Getty images, архив

езапелационно можем да заявим, че популярността му отвъд Океана е не
по-малка от тази на родна земя. Не е постигнал американската мечта, той я
е създал по свой образ и подобие. И сега тя само се разгръща, след почти 30
години, за да го покаже в целия му заслужен авторитет, но посипан с щипка
светски прах – точно по американсски мащаб.

Мермерски не за първи път
е преводач на президенти, но
определя срещата на Борисов и Тръмп като пик. Макар
да не приема „ролята си“ на
преводач на Тръмп за достойна за „Оскар“, се вълнувал
точно толкова, колкото при
връчването на награда. Бил
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на срещата час по-рано. И
го обяснява ясно – по-добре
час по-рано, отколкото 30
секунди по-късно, когато вече
може да е критично...късно.
Години по-рано е бил част и
от друга историческа среща.
Превеждал е на кръгла маса
между президентите Бил

Клинтън, Петър Стоянов,
Нелсън Мандела и италианския министър-председател
Романо Проди в деня, в който
излиза записа, а от него става
ясно, че Клинтън наистина е
произнесъл прословутата си
реплика – „оралният секс не
е секс“ Когато отишли в уни-

верситета за срещата, дамите
вече били готови за война, а
Мермерски трябвало да преведе и тези емоции. Трудно
е да разкажеш просто така
историята на Йонко Мермерски, да говориш за постиженията му, за позицията му по
всички обществено значими
теми, но пък е толкова вълнуващо да го слушаш как той го
прави – със замах, компетентност, като истински нарцисист. Такъв, какъвто той се
харесва, а другите аплодират.
Дами и господа, представяме
ви Йонко Мермерски!

Западен свят

Историята датира от 1991
година, когато правих докторат по органична химия в
Джорджтаунския университет. Точно по онова време
се „разкършиха“ отношенията на Източна Европа
със Западния сят. Възникна
необходимост да има квалифицирани, добре образовани преводачи в Белия дом.
Държавният департамент
се обърна към мен, не е

ЗВЕЗДИ

Хоакин Финикс

И

Сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

ма малко актьори,
които не четат
нищо за себе си в
медиите и Хоакин
Финикс е един от тях. В
живота му има много тъга
и може би затова може да
изиграе така брилиантно един от най-ярките,
запомнящи се злодеи в киното – комиксовият герой
Жокера в едноименния
филм на Тод Филипс, който
разби боксофис класациите.

Жокера на Хоакин е сам,
неразбран мъж на средна
възраст, страдащ от психично
заболяване, който работи
като клоун, за да издържа
себе си и майка си, за която
се грижи, но става ужасяващ
убиец. Един истински тежък
и многопластов образ – точно
такъв, какъвто е и актьорът
в живота си. За ролята си
Финикс претърпява сериозна
физическа трансформация
- налага му се да отслабне с
23 кг, за да може да изпълни
зловещите движения на героя
си, както иска режисьорът.
Но трансформацията е и
психологическа, за да влезе в
опасната роля на архизлодея,
за която преди години един
от изпълнителите й – Джак
Никълсън, предупреждава
Хийт Леджър – не навлизай
твърде дълбоко в този образ,
той може да те убие! След нея
Леджър наистина си отиде
от този свят. Хоакин Финиск
споделя, че докато работил над Жокера, не гледал
телевизия, за да не попада
на рекламите на хранителни
продукти, защото „не осъзнаваме, че храната и питиетата
са всичко, около което се
върти социалният ни живот“
– а той трябва да изиграе
социопат. Въпреки че твърди,
че наградите изобщо не го
вълнуват, критиците отсега
залагат, че той ще бъде един
от сериозните претенденти
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Смъртта
на брат му
от свърхдоза
го съпътства в
поредната му роля
на психопат в
„Жокера“

Мъката, която
не може
да се изговори

ЗВЕЗДИ

Латината
възпя
отношенията
си с голямата си
любов Джъстин
Бийбър

селена гомес

а
ц
р
ъ
с
и
Разбит
Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Б

езспорно една от най-очакваните появи
на сцената на тазгодишната церемония
по раздаването на Американските музикални награди беше на Селена Гомес.
Въпреки че представянето на латината не
беше на топ ниво и тя беше обвинена, че е
пяла фалшиво, вълнението за феновете й, че я виждат
отново след 2-годишна пауза, беше много по-голямо.
Селена представи двете си нови парчета, а провокативната й секси визия ясно показа, че е готова да покорява следващите музикални върхове. Тя не спира и
с актьорството, като поредният филм, който излезе с
нейно участие, е лентата на Уди Алън „Един дъждовен
ден в Ню Йорк“.

Трудна борба
Четири години бяха нужни
на Селена Гомес, за да събере сили и да издаде нов
албум. Никой от милионите
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й почитатели обаче не й се
разсърди, тъй като перипетиите, през които любимката
им премина в този период,
съвсем не бяха малко.

През август 2016 година
екипът на певицата обяви, че
отменя концертите й в Европа и Южна Америка заради
влошеното й психическо
състояние. Селена страдала
от преумора и паник атаки
вследствие на депресията, в
която изпаднала. Тя трудно
приемала факта, че страда
от автоимунното заболяване лупус, и това истински я
съсипвало.
След новината за отменените концерти от мениджмънта на Гомес обявиха,
че тя доброволно ще влезе в
рехабилитационен център,
където да намери така
нужното й спокойствие, за да

се възстанови. Единствената
й публична изява през тази
година беше на Американските музикални награди,
където беше номинирана в
две категории.
През 2017 година пък
латината шокира света с
новината, че се е подложила на животоспасяваща
бъбречна трансплантация,
като донор й стана близката й приятелка – актрисата
Франча Райса. Операцията
продължила 6 часа и освен
че била изключително
рискована, лекарите не
давали гаранция, че всичко
ще премине успешно и за
двете момичета. За радост на

Тийнейджърката страда от
синдрома на Турет, но това не й
попречи да стане
мегазвезда

ЗВЕЗДИ

Били Айлиш

Странният
идол на
поколение z

Н

а 18 декември Били навърши 18 години. Този път
обаче празникът й е доста по-специален, защото
един от подаръците, с които беше изненадана,
получи почти месец по-рано – новината, че е
най-младият артист в историята на наградите „Грами“, номиниран в най-престижните категории.

Били със сигурност ще
очаква церемонията на 26
януари с голямо нетърпение, защото тогава наистина
може да продължи да създава
история, в случай, че спечели
някое от 6-те златни грамофончета, за които ще се
състезава.

Сн. Guliver photos/Getty images

Странна съм.
И какво от това?

Т. нар. поколение Z, от което е
част и самата Били, я боготвори. Родена след 2000 година
Айлиш е първата звезда от
това столетие, чийто албум
оглави куп музикални класации. Тя е от младежите, които
никога не са си купували CD,
макар че от бебе е закърмена
с музика, благодарение на
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артистичното си семейство.
Брюнетката е идол за
милиони тийнове, въпреки че
е пълната противоположност
на комерсиалните поп икони
катоТейлър Суифт и Бритни
Спиърс. 18-годишната сладурана признава, че изглежда и
се държи странно, но именно
това я прави различна и адски
много й харесва. Музиката
й е мрачна, клиповете към
песните – меко казано депресарски. Стилът й, основно
съчетаващ широки панталони, суитшърти и овърсайз
блузи, пък тотално я разграничава от кокетната визия, на
която наблягат колежките й в
бранша.
Именно в различността и
индивидуалността си Били

печели нови и нови фенове. Защото творчеството,
излязло изпод собствената
й ръка, не представя захаросания свят на една щастлива
тийнейджърка, а действителността такава, каквато
я чувства и преживява. В
песните й се споменават
опустошителните пожари в
Калифорния, токсичната любов, дори себеомразата, която
й се е случвало да изпитва.
Били е откровена за всичко
и именно това кара младите много по-бързо и лесно
да се отъждествят с нея и с
творчеството й.
Осъзнава силата на влиянието си в момента, в който
признава, че страда от синдрома на Турет, характерен

с тикове. Дълго време крие
този аспект от здравословното си състояние, за да не бъде
отъждествявана основно с
болестта си. След като обаче й
се налага да участва в токшоу,
което е на живо и където не
може изцяло да контролира
тиковете си, споделя истината. Ефектът е невероятен
и както сама разказва, с нея
се свързват стотици фенове,
които й споделят, че и те са
диагностицирани с това заболяване и че Били им е дала
сила да не се притесняват от
него.
Айлиш обожава феновете
си и макар че те са в широк
възрастов диапазон, тийновете определено заемат
по-голямата част от масата,

ЗВЕЗДИ
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последно време един
въпрос все повече вълнува британското общество
– може ли кралска особа
да бъде уволнена? За съжаление на критиците на
монархията, които виждат в членовете й само лица, възползващи се от
синята си кръв, за да харчат парите
на данъкоплатците, подобен краен
акт не изглежда реализируем.

Случващото се с принц Андрю през
последните месеци все пак даде надежда на обикновените островитяни,
че и членовете на Първото семейство на
Великобритания могат да бъдат сурово
наказвани. Любимият син на кралицата
на Великобритания беше уличен, че е
правил секс с непълнолетно момиче,
принудено да го задоволява в леглото от
покойния му приятел и обвинен в педофилия американски финансист Джефри
Епстийн. Това наложи спешни действия
от страна на Елизабет II, която го накара
да оттегли патронажа си от всички организации, които той оглавяваше. Най-голямото унижение Андрю пък преживя
след заповедта на кралицата офисът
му да бъде изнесен извън пределите на
двореца. Освен това беше отменено и
празненството по случай 60-ия му юбилей. Наред с тези наказания голяма част
от спонсорите на принца също побързаха
да скъсат договорите си с него и да се
разграничат от името му.

Сн. Guliver photos/Getty images

Посраменият герой

За разлика от батко си Чарлз, Андрю
се наслаждаваше на бляскавия живот,
който му се предоставя заради статута
на кралска особа, без много, много да
се съобразява какво говори и прави.
Фактът, че има изключително минимални шансове някога да се качи на
трона и да управлява, му даваше спокойствието да преминава някои граници,
без да се притеснява, че може да бъде
наказан за действията и бездействията
си. Наред с това беше титулован и като
„герой от войната“, тъй като се включи
като пилот на хеликоптер в битката
между Великобритания и Аржентина за
Фолкландските острови.
За Андрю обаче да бъде само и единствено пример от войната, не беше достатъчно. Той искаше да се наслаждава на
всеки аспект от луксозния си лайфстайл,
а това включваше срещи и приятелства
с известни и влиятелни хора. Джефри
Епстийн беше именно един от тях.
Мултимилионерът, радващ се на компа-
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Принц Андрю

Падението
на кралския
любимец
Наймалкият син
на Елизабет II
беше уличен в секс
с непълнолетно
момиче

нията на хора от ранга
на семейство Клинтън
и Доналд Тръмп, се
оказа педофил, принуждаващ непълнолетни момичета да
правят секс както с
него, така и с богатите
му приятели. Насилствените интимни актове
пък му давали възможност
да държи козове, с които при
нужда да може да ги изнудва.
Тази година Джефри Епстийн най-

накрая беше задържан и обвинен в
сексуално насилие.
За съжаление, до
самопризнания,
разкриване самоличността на другите
му съмишленици и нови
обвинения не се стигна.
Причината е, че американецът беше намерен обесен в
килията си, а заключението на съдебния
лекар беше категорична – самоубийство.

ЗВЕЗДИ
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я е като
свеж повей в
Меката на киното, въпреки факта,
че е новата
любимка на Тарантино
и оттук насетне може
да се очаква да участва
във все по-необичайни
продукции, подобни
на „Имало едно време
в... Холивуд“. Невинен
сексапил, пухкави
устни, безкрайни бедра,
приковаващ поглед –
какво повече може да
иска киното освен нея?

Дъщерята
на Анди
Макдауъл излизаше
с бившия годеник
на Ариана Гранде.
Актрисата вече е
истинска сензация в
Холивуд

Маргарет Куоли
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Котенцето от ранчото
Маргарет е най-малката
дъщеря на актрисата Анди
Макдауъл и моделът Пол
Куоли. Красивото създание е
на 25 години и според холивудските предписания дори
навлиза сравнително късно
в бранша (нищо, че има и
други впечатляващи роли
преди тази), но пък го прави по толкова категоричен
начин и с толкова автентичен
почерк, че няма как да остане
незабелязана и незапомнена.
Тарантино изключително
находчиво й даде прякора Котенцето (Pussicat) във филма.
Но тя не е просто пухкаво
невинно коте, тя е дива и
неопитомена. Дори Брад Пит
признава влиянието й върху
него. Комплиментите му
към Маргарет дадоха повод
холивудските хроникьори да
предположат връзка помежду
им. Брад категорично отрече,
но Коули е толкова непосредствена, темпераментна, че няма как тази тъй секси
комбинация да не съблазнява,
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дори когато спори с Тарантино и Брад за сцената, в която
вдига краката си на таблото
на колата. Не желаела да го
стори, защото била убедена, че те са деформирани от
дългите години в балетната
школа. До навършването на
16, Маргарет е учила балет
в Американския балетен
театър и Нюйоркското професионално училище за деца.
Прекъсва, за да работи като
модел. Киното обаче печели
и сцената, в която тя протяга безкрайните си крака, се
превръща в една от запомнящите се в лентата. Тарантино
бележи точка, а Маргарет е
щастлива, че е успяла да го
зарадва. Младата актриса споделя в свое интервю, че всеки
път на снимачната площадка
той бил толкова ентусиазиран, че тя нямало как да не се
почувства специална.
Невинаги е била толкова
щастлива. Едва на 5 години е,
когато баща й решава да напусне семейството. Разводът,

разбира се, белязва Маргарет, но далеч по-сложно е за
по-големите й брат и сестра.
Пол обаче прави всичко по
силите си да се среща често
с децата си, да им помага и
напътства. Именно той плаща
балетната школа на Маргарет
и я насърчава да продължава.
Семейството живее в ранчо,
в което няма телевизор.
Каква ирония! Децата обаче
се научават да се грижат за
себе си и да общуват, без да
следват определени модели.
По-късно ще се окаже, че това
е било несъмнено ценен опит.
Тримата се грижат един за
друг, помагат си и сега, когато
по-голямата сестра на Маргарет е актриса и танцьорка, а
брат й е в бизнеса с недвижими имоти, продължават да са
все така близки.
Макар Американският
балетен театър да изглежда
като сбъдната мечта за всяко
момиче, за Маргарет времето на обучение се превръща
в изнурителен труд, пре-

дизвикващ не просто напрежение. Актрисата споделя,
че харесвала танците „на
духовно ниво“, а усилията,
които трябвало да полага я
изтощавали толкова много, че развива хранително
разстройство. Инстинктът
й за оцеляване обаче се
включва на пълни обороти и
Маргарет напуска школата. И
това се оказва най-разумното решение. На 16 години
тя дебютира като модел в
ревюто на Алберта Ферети
за Нюйоркската седмица на
модата. На следващата година
дефилира за Valentino и Chanel
на Парижката седмица. Снима
се във фотосесии за Vogue, W,
Teen Vogue, Interview, Vanity
Fair, участва в печатната
реклама на Ralph Lauren за
есен-зима 2016, реализирана
от фотографа Стивън Мейзъл,
и танцува диво в рекламата
на парфюма на Kenzo през
същата година. Маргарет завършва Кралската академия
за драматично изкуство и Ню-

ЗВЕЗДИ

Въпреки
че се е
„преродил“,
певецът все още
демонстрира
арогантното си
поведение

П

Аз съм
най-доброто
творение на Бог!

роповедник. Месия. Велико Божие творение. Това са само малка
част от определенията, които в последните месеци вървят
редом с името на Кание Уест. Някои са създадени от медиите,
другите – от него самия. Певецът винаги е обичал да хиперболизира личността и таланта си, без да обръща внимание на
факта, че думите му често предизвикват иронични подигравки
по негов адрес. Защото той никога не се е съмнявал, че е неповторим и че в
света няма звезда, която е по-голяма от него. Не се поколеба дори да обяви,
че е задминал учителя си Майкъл Джексън и с днешна дата той е Краля на
музикалната сцена. Единственият, за когото признава, че дори и за него си
остава недостижим, е Господ.
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Да стигнеш дъното

Последните години бяха сериозно изпитание за Кание и семейството му. Най-голямата криза, която певецът преживя,
беше през 2016, когато беше хоспитализиран в медицински център с диагноза
преумора и нервен срив. Поведението,
което Уест демонстрираше преди да го
поеме екипът от специалисти, ясно показваше, че има нужда от лечение. Освен
че се беше заел с множество проекти,
той използваше всяка предоставена му
възможност, за да напомни за своята уникалност и неповторимост. Той не спестяваше и нападки към някои от колегите
си, част от които хора от най-близкото
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Кание Уест:

му обкръжение. По време на един от
концертите си певецът разкритикува
приятелите си Джей Зи и Бионсе затова,
че не са се поинтересували за състоянието на семейството му след въоръжения
обир, на който съпругата му Ким стана
жертва в Париж. Освен това намекна, че
Джей има група за саморазправа, която
често стигала до крайни унищожителни
мерки спрямо опонентите му.
Наред с това Уест публично обяви
подкрепата си за президента Доналд
Тръмп, не се посвени и да разкритикува прадедите си, които са били роби,
обяснявайки, че сами са избрали да
са в тази позиция цели 400 години.
Безспорно обаче една от най-подиграваните му изцепки беше публичното
му настояване Марк Зукърбърг да го
спонсорира с 1 милиард долара и по
този начин да го спаси от банкрут. Което,
разбира се, не се случи.
Поведението на Кание често беше
описвано като налудничаво и мнозина го
призоваваха да се подложи на лечение. И
тъй като той не го направи доброволно,
собственото му тяло го принуди. Певецът
влезе в болница и именно там дойде и
просветлението му.

