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Врагът
в моето
легло
Светът на известните е пълен
с домашно насилие, а някои от
случаите остават в историята с
нечуваната си жестокост

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Т

ъжната статистика говори, че за домашното насилие няма възраст, пол или ранг в
обществото. Но в света на известните тези
случаи стават почти винаги публични, а някои от тях са толкова брутални, че косата ти
да настръхне. Психическият и физическият
тормоз сред звездите е факт дори в най-стабилните на пръв поглед връзки. Последният случай дойде
от футболните среди. Бившата половинка на бразилската
звезда Роналдиньо - Присила Коельо, се оплака, че футболистът, който прекрати кариерата си миналата година,
е упражнявал насилие върху нея. Според 32-годишната
бразилка той се е отнасял грубо с нея, докато доскоро тримата живееха заедно с другата му любима - Беатрис Соуса.
Миналата година се появи информация, че Роналдиньо
смята да сключи брак и с двете жени, но не в Бразилия,
където многоженството е забранено, а в Санта Моника,
щата Калифорния. Той обаче отрече. Сега Коельо е решена да съди Роналдиньо за малтретиране, което се случило
през декември миналата година. Тя предявява искове за
морални щети и за дял от имота, който са обитавали в
периода 2012-2018 г.

Story 10

ЗВЕЗДИ

Хайди Клум

Х

айди Клум
винаги е
обичала да
провокира.
Дали става
въпрос за
екстравагантен тоалет, с
който позира на червения
килим, или пък с разголени снимки, с които
изпълва профила си в
Instagram, тя знае как да
накара хората да говорят
за нея.
За публиката обаче
най-интересно и до днес
си остава случващото се в
личния й живот. Защото
той е всичко друго, но не
и обикновен. Последната
изненада от Хайди беше
признанието й, че с новата
й половинка Том Каулиц са
сключили тайно брак на 22
февруари в Бевърли Хилс.
В началото на август пък
съпрузите вдигнаха и пищна
сватба на остров Капри.

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Моите избори

Красивата германка
използва всеки възможен
шанс да блесне под светлините на прожекторите.
Харесва й да е популярна и
изобщо не го крие. Хайди не
пропуска светско парти, а
медиите с радост й отреждат
място в светските си клонки,
в които тя да сподели по
някой пикантен момент от
интиния си живот. Сред тях е
например призннаието й, че
Том задоволява сексуалния
й апетит, който й идва по пет
пъти на ден.
Връзките й са не по-малко
интересни. След като роди
дъщеря на боса от Формула 1
Флавио Бриаторе, която той
призна едва преди няколко
години, Клум не се поколеба
да се омъжи за британския
певец Сийл, който беше
бивше гадже на най-добрата
й приятелка Тайра Банкс.
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Омъжи се
за тийн идол
Съпруг
номер три
е с цели 16
години по-млад
от красивата
моделка

ЗВЕЗДИ

Шон Мендес и Камила Кабейо
Дуетното
им парче Senorita
не остави в нито
един от феновете им
съмнението, че двамата
изпитват силно
привличане един
към друг

И

стория за прелъстяване и любов, придружени от страстни
прегръдки и не помалко съблазнителни
целувки. Шон Мендес
и Камила Кабейо не могат да свалят очи, а и ръце, един от друг и се
наслаждават на всеки момент, в
който са заедно.

Това е сюжетът на съвместната песен
на тийн идолите, който, освен че хвърли
в екстаз почитателите им, разби и не
малко влюбени сърца. Защото за всички
вече е ясно – между Шон и Камила
има наелектиризираща химия. И това
въобще не е просто добра актьорска
игра, а реалните чувства, които двамата
демонстрираха пред публиката.

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Завинаги до мен

Латината и канадецът са приятели
от много години, затова и темпото на
развитие на романса им в реалния живот изглежда се случва доста по-бавно,
отколкото този на героите им в парчето
Señorita. Буквално ден преди секси видеото да види бял свят, излезе интервю
на Камила, в което тя споделя колко ценен е Шон за нея. „Никога не съм имала
много приятели, само няколко човека,
на които знам, че мога да се доверя.
В музикалната индустрия пък е още
по-трудно да срещнеш човек с подобни
качества, но мисля, че Шон е именно
един от тях. Напълно му вярвам, защото независимо от напрежението, което
изпитва покрай кариерата си, той си
остава нормален човек. Това е толкова
голяма рядкост и за мен е безценно, че
успях да го открия“, споделя Камила.
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Да се
влюбиш
в най-добрия
си приятел

ЗВЕЗДИ

Н

яма как да си враг на
Тейлър Суифт и целият
свят да не научи този
факт. Защото сладката
блондинка знае как да
води ожесточена война
с всеки, който не изпитва мили чувства към нея и да не използва всички
възможни средства, за да спечели
симпатиите на околните към себе си.
Наред със социалните медии, които
години наред са трибуна за емоционалните излияния на голяма част
от звездите, госпожица Суифт има и
още един коз – авторските си песни,
в които описва своята гледна точка
за поредната звездна битка, в която
се впуска. Най-прясната е с мениджъра Скутър Браун, който закупи
звукозаписна компания, притежаваща правата върху цялото творчество
на Тейлър, реализирано в студиата й.

Аз съм номер 1

Певицата
беше обявена
за „поп икона“
на Teen Choice
Awards

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Тейлър Суифт

Кралицата
на войните
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Тейлър Суифт е една от най-популярните, влиятелни и богати млади
певици в последните години. Феновете
й са десетки милиони и благодарение
на тях блондито печели крупни суми от
албумите и турнетата си. В приятелския
й кръг се четат имената на не по-малко
титуловани дами. Моделите Джиджи
Хадид и Кара Делевин, актрисата Блейк
Лайвли и певицата Селена Гомес са само
част от звездните й дружки.
Наред с успехите й на сцената обаче,
личният живот на певицата не е така
розов и щастлив. Досега тя не е успявала
да задържи мъж до себе си за по-дълго от
няколко месеца, а всяка раздяла завършва със скандал и песен посветена на
поредния „предател“ на сърцето й.
Освен ексгаджетата й, не са малко
и популярните личности, попаднали под огнените й слова и действия.
Най-известните й войни са с колежката
й Кейти Пери и със звездното семейство
Ким Кардашиян и Кание Уест.
Враждата на Кейти и Тейлър започна
след като Пери се гаджоса с рокаджията
Джон Мейър. Той обаче беше вече на
почетно място в черния списък на Суифт,
тъй като беше сред мъжете, които са
оставили най-голямо разочарование
в нея, след като най-коравосърдечно я
заряза. Блондинката не преглътна предателството на доскорошната й дружка и,
разбира се, най-категорично я изхвърли
от живота си. Двете започнаха да си
отправят публични нападки една към
друга и да демонстрират коя е по-по-най.
Тейлър стигна дори дотам да запише

ЗВЕЗДИ

Грета Тунберг
Тийнейджъри
променят света
и създават
нова ера с нови
правила

З

а мнозина те са онези, които трудно мислят
трезво и още по-трудно се справят с предизвикателствата на съвременния свят,
затова предпочитат да си бъдат просто тийнейджъри, и с това да оправдаят всяко свое
бездействие. Всъщност това правим всички
ние, онези от „средната земя“, които се оказахме
създатели на мрачното бъдеще на новото поколение
със своите безпардонни решения по всички глобални
проблеми. Светът има нужда от революция на мисленето и няколко тийнейджъри се появиха като месии
на новия ред. Вижте кои са революционерите.

Паникьосайте се!

Сн. Guliver photos/Getty images

Грета, която не може да забрави
Тя е необикновено 16-годишно шведско
момиче. Вече се е срещала с папата, била
е в Европарламента, на форума в Давос.
Не защото е светска знаменитост, а защото е момичето, което пожела да спаси
света. Само преди няколко месеца спечели наградата „Посланик на съвестта“най-важното отличие на Amnesty
International, а преди това се превърна в
световна сензация.
Нейните „Петъците за бъдещето"
(Fridays for future) станаха мощен политически фактор. Историята на Грета е
толкова необикновена, колкото и каузата й. Малкото момиче се оказва главна
героиня в романа „Сцени от сърцето“,
който е писан от цялото й семейство.
През 2018-а, когато излиза книгата,
най-известният член на семейството
е майката на Грета – Малена Ернман –
световноизвестна оперна певица и освен
това представител на Швеция в конкурса
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Евровизия през 2009 година. Читателите
откриват един бляскав свят, с постоянни
пътешествия, приказни приключения в
различни точки на света. До Малена винаги е и цялото й семейство. Партньорът
й е шведският актьор Сванте Тунберг.
И каква ирония само – той е потомък на
шведския учен Сванте Архениус, който
е сред първите откриватели на парниковия ефект, тъкмо този враг, който ще
обсеби изцяло дъщеря му Грета. Тя се
превръща в главна героиня в книгата,
когато е на 11 години. По онова време
спира да се смее, да плаче, да говори,
да се храни. Диагнозата е Синдром на
Аспергер. Денят, в който съобщават това
на родителите й, преобръща живота на
семейството. Драмата обаче придобива
още по-смайващи размери, след като и
сестрата на Грета – Беата, се разболява
– непрестанни гневни изблици, безсъние, тревожност. Тя е диагностицирана
със Синдром на дефицит на внимание-

то и хиперактивност (СДВХ). Финалът
не е щастлив. Оказва се, че и майка им
страда от същото заболяване. Малена
отказва ангажиментите си, Свен зарязва
актьорската си кариера, която така
или иначе била в застой, за да се грижи
повече за дъщерите си. Синдромът на
Аспергер, от който страда Грета, е форма
на аутизъм, който обикновено разкрива
и свръхспособности. Още в пети клас за
по-малко от минута може да изрецитира
Менделеевата таблица и знае наизуст
столиците на всички държави по света.
Но тази дарба има и тъмна страна: Грета
не забравя нищо. Един документален
филм за замърсяването на световния
окен с пластмаса, превръща Грета в
онова момиче, което сега светът познава.
Това нямаше да се случи, ако не страдаше
от Синдрома на Аспергер, твърди самата Грета. „Иначе щях да си живея като
всички останали. Но заради Синдрома на
Аспергер аз мисля по друг начин. Именно

ЗВЕЗДИ

Зендая

D

Крие
връзката си
с Том Холанд
почти три години,
вече „плете паяжина“
и за политическа
кариера

Сн. Guliver photos/Getty images

isney чудото на Холивуд!
Така бихме определили това толкова благоприлично 22-годишно
момиче, и въпреки това –
истинска звезда. Мнозинството от нейните връстници
поне един път са влизали в клиника за зависимости – дали при злоупотреба с наркотици
или алколхол, няма никакво значение. Зендая обаче
гордо вдига глава над блатото и не се срмува да бъде от
добрите момичета.
Единственто място, на
което може да си позволи да
е „пълна развалина“ е снимачната площадка. Сериалът
на HBO „Еуфория“ превърна
Зендая в зряла актриса
надскочила талантливо и
въздействащо Disney и героите на Marvel. Сценарият на
„Еуфория“ е на Сам Левинсън,
който режисира 5 от общо
8- те епизода. Любопитен
факт към провокативния
филм е, че рапърът Дрейк е
сред изпълнителните продуценти. Лентата е базирана
на израелски едноименен
сериал и още от първия си
епизод прикова вниманието
с изключително натуралистичния начин, по който
показва с какво се сблъскват
някои от тийнейджърите в
годините на узряването си.
Героите преминават като
през минно поле от наркотици, полова идентичност,
травми, социални медии,
любов и приятелство. Зендая
е неузнаваема, след като до
този момент винаги сме я
откривали като „сладкото
момиче“ в касови продукции
като „Най-великият шоумен“
или „Спайдърмен: Завръщане
у дома“.
Винаги е била последователна. Успехът й не е
случайност, а следствие на
дисциплина и категоричност.
Амбициозното момиче
признава, че се опитва да
разбие стереотипите на
Холивуд, като подбира много
прецизно прослушванията,
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на които да се яви. Особено
онези, на които се изисква
героинята да не е чернокожа.
„По време на прослушванията
нямах представа, че екипът
ще ме приеме по този начин.
Изправих косата си, за да
намаля визията на чернокожото момиче и отидох. Бях
изненадана, че вместо – както
обикновено става в тези
среди – да ме накарат аз да
се съобразя с установените
правила, те нарушиха същите
тези правила заради мен“, споделя със задоволство актрисата, която сега е голямата
звезда и на „Спайдърмен:
Далеч от дома.“
Зендая не е просто едно
чернокожо момиче, което
иска да бъде забелязано.
Не само участва в благотворителни инициативи, но
сама ги организира. Дарява
средства на болни деца в
Африка, учебници и учебни
помагала на бедни семейства.
Категорична е, че за нея е
от изключително значение
светът да бъде по-добро
място за живеене, а не тя да
живее красиво и богато в свят,
който линее. „Няма нищо
по-патриотично от това да
искаш в страната ти нещата
да стават все по-добри. Смятам, че моето поколение се
бори точно за това. Има много
млади и умни хора, чийто
пример следвам, чийто глас се
опитвам да бъда. Нямам отговорите на всички въпроси,
но определено искам да видя
поколението си да изисква

Доброто
момиче

Под
прикритие

на фокус
Сн. Архив

Секси лятото
на звездите

Николета, Златка Димитрова, Биляна Йотовска, Гери-Никол,
Мария Илиева... по-горещи от всякога

В

аканцията на звездите винаги е повод те не само да се похвалят
къде почиват, но и да покажат как са се погрижили за тялото си,
така че то просто да предизвиква ефекта „Уау“ у почитатели и
„врагини“. Признаваме им, винаги са добре подготвени за изпита.
Но това лято кандидатките за приза „Най-секси тяло“ се оказаха
повече от обичайното.

Биляна Йотовска

П

очти цялото лято прекара на морето със семейството
си. А защо пък да не покаже и резултата от почивката?
Последователите й в Instagram бяха във възторг. „Ние
сме това, което правим. Превъзходството не е действие, а навик", гласеше неясното (кого ли е интересувало изобщо) послание към изображението, събрало за часове над 4000 лайка.

Яна Димитрова

С

ъпругата на бизнесмена Петко Димитров е една от
най-атрактивните красавици в родния шоубизнес.
Бившата танцьорка, дори и след като вече е майка на двама синове, продължава да е все така изкусителна. Яна за първи
път се появи предизвикателно гола преди две години, само три
месеца след раждането на второто си дете. И макар това лято да
не зарадва с голи прелести феновете си, а само „загатна“ какво
може да се крие под булчинската й рокля, се оказа не по-малко
секси по бански.
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Dolce Vita

Пропилени
милиони
Кои са едни от най-известните
фалирали богати фамилии на Америка

С

татистиката какво се случва с най-богатите фамилии в света, е тъжна: при половината семейства, натрупали голямо състояние, второто или третото поколение губи
част от него, а понякога дори цялото. Някои от наследниците или пропиляват с
лека ръка всичко, което баща им или дядо им е натру-

пал благодарение на добрия си бизнес нюх, или правят
губещи инвестиции в големи размери, или ги застигат толкова лошо стичащи се едно след друго обстоятелства, че ги докарват до просешка тояга. Кои са
най-известните американски милионерски фамилии,
които не само че не са успели да умножат богатството
си, но са го изгубили безвъзвратно?

Фамилията Стро

Сн. Gеtty Images/Guliver Photos, архив

О
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снователят на американската бира Stroh's пристига от Германия в Страната на неограничените
възможности през 1850 г. със 150 долара в джоба и
листче със семейната рецепта за бира. В Детройт в началото Бернхард Стро започва да продава пиво от врата на
врата с ръчна количка. Синовете му доразвиват бизнеса и
започват да доставят до района на Големите езера. Компанията оцелява дори по време на Сухия режим в САЩ, като
семейната пивоварна се превръща за известно време във
фабрика за сладолед и малцов сироп. През 80-те години семейната фирма е сред най-бързоразвиващите се компании в
Америка, на трето място сред производители на бира, със
състояние от 700 млн. долара (около 10 млрд. в наши дни).
Днес, след пет поколения, компанията вече не съществува. Тя става жертва на огромен дълг, жестока конкуренция
и пропуснати възможности. В края на 90-те години на XX
в. собственикът Питър Стро е все по-отчаян от срива
на пазара. Той кани известен маркетингов специалист да
го спаси, но решенията на маркетолога се оказват напълно
погрешни и продажбите спадат главоломно. Опитът на
Питър да инвестира в биотехнологии и недвижими имоти
също се проваля и той задлъжнява към банките неимоверно. В наши дни тримата правнука на фамилията в един
момент се оказват с по едва 400 000 долара наследство за
всеки – само това остава от милиардите на семейството.
Плюс антични предмети от баща им, които впоследствие
се оказват фалшификати.

Реклама
на бира
Stroh's в
силните
години

Бернхард Стро
пристига в Америка със
150 долара, но успява да
пробие на пазара

Питър Стро успява
да срине компанията
до кота нула

психология

Стратегии
за справяне
с емоции
и проблеми
Независимо
дали преминавате през раздяла, или
сте имали лош ден в
офиса, здравословните стратегии за справяне могат да бъдат от
ключово значение за
по-лесното преживяване на трудни моменти

К

огато се чувствате обезпокоени, запитайте
се: „Нужно е да променя ситуацията си или
да намеря начин да се справя по-добре с нея?”.
След това вече можете да вземете решение
кой тип стратегии за справяне би ви помогнал най-добре да продължите.

framar.bg, verywellmind.com, yourstory.com Сн. iStock

Съществуват два основни вида копинг стратегии:
справяне с проблема и справяне с емоциите.
Справянето, фокусирано върху проблема, е от полза, когато е нужно
да промените ситуацията, често като премахнете онова, което ви
стресира. Ако сте в нездравословна връзка, проблемите, свързани с
безпокойството и тъгата ви, могат да бъдат най-добре разрешени чрез прекратяване на връзката (за разлика от успокояването на
емоциите). Справянето, базирано на емоциите, е полезно, когато
трябва да се погрижите за чувствата си в случай че не желаете да
промените ситуацията или когато обстоятелствата са извън
вашия контрол. Ако съжалявате за загубата на любим човек, важно е
да се погрижите за чувствата си по здравословен начин. Невинаги
има един единствен начин за справяне. Зависи от вас да решите
кой тип копинг стратегии биха работили най-добре в конкретния
случай. Вижте някои примери за стресови ситуации и по какъв начин
би могъл да се използва всеки подход.
Отваряте имейла си, в който се намира годишният отчет на
ефективността от вашата работа. Той сочи, че сте под средното ниво в няколко области. Изненадани сте, тъй като сте мислили, че се представяте добре. Чувствате се тревожни и фрустрирани.

.
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Справяне, фокусирано върху проблема: Отивате при шефа и
разговаряте за това, което можете да сторите, за да подобрите
работата си. Разработвате план, който да ви помогне да повишите
ефективността си, и започвате да се чувствате по-уверени.
Справяне, фокусирано върху емоциите: Прекарвате обедната
почивка в четене на книга, за да се разсеете от катастрофалните
прогнози, че ще бъдете уволнени. След работа тренирате и почиствате къщата, за да се почувствате по-добре, а после мислите за
ситуацията по-ясно.
Казали сте на вашия тийнейджър, че трябва да почисти стаята
си. Но минава седмица, а дрехите и боклуците сякаш се трупат.
Преди да излезе за училище, сте му казали, че трябва да го направи
след училище „или... “. Прибирате се от работа и го заварвате да
гледа видеа в социалните мрежи по средата на целия хаос.
Справяне, фокусирано върху проблема: Казвате му, че е наказан, докато стаята не бъде изчистена. Прибирате всичките му
електронни устройства и му поставяте ограничение. Затваряте
вратата на стаята, за да не се налага да гледате цялата бъркотия.
Справяне, фокусирано върху емоциите: Решавате да вземете
вана, защото това ви помага да се чувствате по-добре. Знаете, че
топлата вана ще ви успокои и няма да реагирате прекалено.
Поканени сте да изнесете презентация пред голяма аудитория.
Толкова сте поласкани и изненадани, че се съгласявате да го направите. Но с наближаване на събитието вашата тревожност се
повишава, защото мразите публичните изказвания.
Справяне, фокусирано върху проблема: Наемате коуч, който
да ви помогне да напишете добра реч и да я презентирате уверено.
Упражнявате говоренето си пред приятели така, че да се почувствате по-подготвени да стъпите на сцената.

.

.

EЗОТЕРИКА

Дълги
години
са приемали
хиромантията за
шарлатанство. И все пак,
мнозина учени са убедени,
че наистина съществува
връзка между формата на
дланта, дължината и формата
на пръстите, линиите върху
дланта и чертите на
характера, пристрастията,
заболяванията на
човека
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А

Ръцете
говорят

ко приемем, че и науката намира
връзка в тези „знаци“, защо и ние да
не полюбитстваме и да не се вгледаме в дланите си – може наистина
да узнаем неподозирани неща за себе
си. Смята се, че дланите ни се намират във властта на една от четирите стихии: огън, земя, въздух и
вода. Формата и дължината на пръстите определят
към коя от стихиите може да се отнесе ръката. Ако
средният пръст е не по-къс от дланта, чиято дължина е именно от основата на средния пръст до китката, тогава пръстите се смятат за дълги. Разгледахте ли вече дланите си?
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Дланта на огъня
Има леко издължена, правоъгълна форма.
Като правило е твърда на пипане,
което говори за неизтощим ентусиазъм
и мощна вътрешна енергия. Броят на
линиите е над средното. Пръстите са
къси.
Притежателите на „огнени” ръце почесто са екстроверти. Те са физически активни, бодри, динамични,
пълни с ентусиазъм. Техният жив, изобретателен ум е в състояние
да ражда оригинални идеи и нестандартни решения. Те са постоянно
в движение и всичко правят с увлечение, като увличат и другите със
своите идеи. В трудни ситуации поемат отговорността върху себе
си и нерядко намират интуитивно изход от положението, благода-

