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ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

ДА УДЪЛЖИМ
МИГА
БАСТИАН ШВАЙНЩАЙГЕР
И АНА ИВАНОВИЧ

Капитанът на националния отбор на
Германия по футбол и тенисистката
решиха да удължат щастливите
мигове на сватбата си във Венеция
и я направиха в два различни дни – за
подписването на гражданския брак и
за венчавката в църквата.
7
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COVER
Дина Абдулазиз ал Сауд е
бизнес дама, която знае
как да печели сама парите
си. В бутиците й в Риад
и Доха се пазарува само
след специална покана
и до тях имат достъп
единствено отбрани дами
и знаменитости

Съпругата на краля на Мароко
Мохамед VI – принцеса Салма
Бенани, често е наричана лейди
Даяна на арабския свят. Дори
носи титлата „лала“, която е
еквивалент на „лейди“. Заради
прелестната червенокоса дама
мароканският крал дава обет
за моногамност, който спазва и
до днес. Салма е изключително
скромна, а впечатляващата
й визия и благородното сърце
я превръщат във всеобща
любимка. Тя е една от малкото
арабски принцеси, които
предпочитат традиционните
тоалети и в тях изглежда като
принцеса от приказките.
Story
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1001
ПРИКАЗКИ

ЗА АРАБСКИ
ПРИНЦЕСИ
Те не са като Грейс Кели, Лейди Даяна или Кейт Мидълтън, те
са дори по-вълнуващи, защото не чакат чудеса, а ги случват. И
са толкова екзотични, и толкова красиви, защото са арабски
принцеси – МИТИЧНО БОГАТИ И МИТИЧНО ПРИКАЗНИ

Т

ехният „златен
век“ започва от
деня, в който
се омъжат за
принцове, шейхове и не просто
три дни се веселят, но повече
от 1001 дни и
нощи сбъдват
мечти. Те са блян не само за жените
от Ориента, те са посланиците на
източната култура и традиции в
западната цивилизация. Противно
на клишето, че арабските жени са
безправни, безмълвни и напълно
опровергаващо Вирджиния Улф, за
която жените в историята са неспоменати и анонимни, арабската жена,
не само принцеса, може да бъде

свободна, но ако поиска. Противостоящите на конвенцията арабки са
повече, отколкото обикновено смята западният човек. Да, със сигурност арабската култура е болна от
нелечими табута, но арабската жена
все повече има смелостта да бъде
еманципирана и красива. Нека ви
разкажем за принцесите не с „Имало
едно време“, а с „Има едно бъдеще
с...“
СТРОЙНА БРЮНЕТКА С МОМЧЕШКА ПРИЧЕСКА, мила усмивка
и любопитни очи покори света
и го накара с ненатрапчивата си
решителност и обезоръжаващата
елегантност да я обяви за принцесата на XXI век. Тя е Дина Абдулазиз
ал Сауд, принцесата на Саудитска

Арабия, която с небрежен финес
носи рокля Rodarte, обувки Manolo
Blahnik, показва тялото си със същото самочувствие, както богатите
и известните европейки. От броени
дни тя има и нова титла - главен
редактор на Vogue Arabia. Едва ли
има по-подходящ избор от една
принцеса да бъде главен редактор
на модната библия. В интервю за
Financial Times Дина заявява, че
времето за Vogue вече е настъпило,
но не лесно и никак бързо за онези
250 млн. души в арабския свят. За
принцесата този факт ознаменува
извоюваната еманципация на арабската жена, свободата тя да изразява своята същност, без да се бои да
бъде малтретирана или дори убита.
Наричат Дина Абдулазиз ал
13
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ЛЕЙДИ КОЛИН
КЕМБЪЛ:
ДАЯНА ОБИЧАШЕ
ИГРАЧКИТЕ НА
МИЛИАРДЕРИТЕ

Аристократката
е известна на
Острова с това, че
разкрива тайните
на Кралското
семейство в
книгите си

Б
Story

ританката знае как
да привлича вниманието към себе
си и определено не
се притеснява да
разкрива истините от живота на първата фамилия на
Острова. Трите книги, които
е посветила на Кралското
семейство, се превърнаха
в хит, като голяма част от
твърденията в тях шокираха
мнозина.
Именно лейди Колин Кембъл е тази, която публично
обяви, че принцеса Даяна
страда от булимия и първа
разкри аферата й с офицера
от британската армия Джеймс Хюит. В началото написаното се приема с насмешка
22

и аристократката е
обявена за фантазьор.
Няколко години по-късно обаче думите й се
потвърдиха и дори се
оказа, че Джеймс съвсем не е единственият
мъж, който е споделял
постелята на майката на
Уилям и Хари.
В специално интервю
за списание Story лейди
Колин Кембъл разкрива истините за Даяна и
най-вече за това, което
остава скрито от живота
на Кралското семейство.

Лейди Колин, написали
сте много книги за
Кралското семейство.
Първо искам да поговорим за лейди Даяна,
която беше много
харесвана и обичана
личност. Как се запознахте с нея?
Запознахме се, когато
тя беше на 16-17 години,
преди да стане част от
цирка на Чарлз. Честно
казано, изобщо нямаше
да си спомня, че съм я
виждала, ако не беше
свекърва ми Маргарет.
Тя беше близка с известната по онова време
писателка Барбара
Картланд. Маргарет ми
каза, че Даяна е доведе-

LOVE STORY

Повече от 30 години
продължава бракът
на кънтри легендите
ДЖОНИ КЕШ и ДЖУН
КАРТЪР. Единственото,
което успява да ги
раздели, е смъртта

Няколко
месеца преди
смъртта на Джун певецът
заснема клип към парчето на
Nine Inch Nails - Hurt. Видеото остава
в историята на музиката. Кънтри
двойката е в изключително лошо здраве,
когато започват снимките. Видеото
допълва откровения текст на парчето,
като представя живота на Джони Кеш от
младежките му години чак до старостта
му, легендарното минало и реалното
настояще. Влошеното му здраве също
личи от кадрите, както и неизбежното
приближаване на смъртта. „30-те найдобри музикални видео клипове“ е
признанието, което получава
видеото през 2011 г. от
списание Time.

ДА ПРЕМИНЕШ
ГРАНИЦАТА
Story
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Джони и Джун си
отиват от този
свят само през
няколко месеца

Ч

естит рожден
ден, принцесо. Ние
остаряхме и вече
свикнахме един с друг.
Мислим по еднакъв
начин. Четем си взаимно мислите. Знаем
какво иска другият,
без дори да се питаме. Някой път се
дразним взаимно. Може би понякога
се приемаме за даденост. Но от време на време, както днес, аз разсъждавам върху това и осъзнавам колко
щастлив съм да споделя живота
си с най-великата жена, която съм
срещал. Ти все още

началото певицата трудно
допуска чаровния Джони до
себе си. Поведението й обаче
изобщо не го притеснява и
Кеш откровено й заявява,
при това в присъствието на
останалите музиканти в шоуто, че един ден ще се ожени
за нея. Думите му, разбира
се, са посрещнати с доза
ирония и насмешка от Джун,
която по това време е омъжена. Както между другото и
самият Кеш.

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ОБАЧЕ
ПЪТИЩАТА на изпълнителите все по-често се
пресичат и от средата на 60-те години
ме изумяваш и
на миналия век
вдъхновяваш.
те започват да се
Ти ми възизявяват и в дует.
действаш
С всяка следваща
към по-досреща
привличабро. Ти си
нето
помежду
им
обектът на
става
още
по-силмоите желаПевецът получи
но. Именно по това
ния, причина
звезда на Алеята на
време
се ражда и
номер едно за
славата 12 години
парчето
Ring of Fire,
моето същестслед смъртта си
което е по текст на Джун
вуване. Обичам те
и което се превръща в един
толкова много. Чесот най-големите хитове на кънтит рожден ден, принцесо!
три
идола Кеш. Песента се случва в
Джон“
момента, в който певицата усеща, че
вече е сериозно влюбена в колегата
ТОВА Е ПИСМОТО, което кънтри
си. С помощта на своя приятелка,
звездата Джони Кеш пише през
1994 г. на съпругата си и голямата която е текстописец, Картър излива
в парчето емоциите си и изгарящилюбов в живота - Джун Картър.
те я като огън чувства. „Спомням си,
Поводът е 65-ият й рожден ден.
че тогава си казах: „О, Боже Господи!
Кратката, но искрена изповед на
Мисля, че се влюбвам в Джони Кеш
певеца докосва не само сърцето
на половинката му, с която живее и това е най-болезненото нещо, през
което ми се е налагало да премии работи повече от 30 години, но
навам през живота си. Сякаш съм
и тези на милиони хора по света
в огнена пропаст, от която не мога
години по-късно. Именно те го
да изляза. Падам все по-надълбоко
определят и като „най-великото
любовно писмо на всички време- и по-надълбоко!...“ Мислех, че това
ще ме убие, защото нямаше да имам
на.“
смелостта да му призная, а и не
ПЪРВАТА СРЕЩА НА ДЖОНИ И исках да му признавам нищо. Освен
това не исках и някой друг да разбиДЖУН е през 1956 г. Тогава двара за чувствата, които изпитвах към
мата са част от изпълнителите,
него“, обяснява вдъхновението си за
които всяка седмица се изявяват в Нашвил, Тенеси, на сцената текста на песента Ring of Fire Джун.
Джони я включва в албума си Ring
на музикалното събитие Grand
of Fire: The Best of Johnny Cash и тя се
Ole Opry. Въпреки очевидната
превръща в тотален хит.
за всички химия помежду им, в
27
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НАСЛЕДНИЦИТЕ
на руските лидери
Татяна Андропова
внучка на Юрий
Андропов

Дъщерята на Игор Юриевич Андропов, син на третия генерален секретар, е учила в Държавната московска академия по хореография.
След това известно време работи
в Болшой театър, а после се омъжва за бизнесмен и се мести в САЩ.
Живее в Маями, преподава хореография, мечтае да създаде руска
школа по балет. Само че, в крайна
сметка тя се връща в Москва, където през 2010 г. умира след кратко, но тежко боледуване.

„Да даряваш,
очаквайки
благодарност, е
непристойно, но е
непристойно и да
не я получаваш“
ЮРИЙ АНДРОПОВ

Story
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ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

Роксана:

ТОЙ Е
ПРИНЦЪТ
НА БЯЛ КОН

МОНИКА ВАЛЕРИЕВА
НАПАДНА НИКОЛЕТА
ВЕНЕТА ХАРИЗАНОВА
“НЕ СЪМ
АНОРЕКСИЧКА”
ЗЛАТКА
ДИМИТРОВА
В ОЧАКВАНЕ НА
НАЙ-МИЛОТО

CRIME

ДРУГОТО ЛИЦЕ
НА СЪСЕДА ТИ
СЕРИЙНИТЕ УБИЙЦИ

Те не се различават по нищо от
обикновения човек. Нямат гърбица
или дълги като на Баба Яга нокти,
вторачен поглед или брадавица на носа.
Не са страшилищата от приказките,
нито са белязани с печат „различен“.
Но... Те са нещо много по-зловещо. Те
са черното зло, за което ти дори не
предполагаш, че е около теб. Защото
то може да е съседът ти, милата
старица, бащата на децата ти...
Какъвто е и случаят с Джоел Рифкин,
„мил и дружелюбен“ - според роднините
и съседите му, но всъщност – изверг,
отнел живота на 17 жени.

CRIME

Пазителят на
нравствеността
Наричат Джоел Рифкин „НАЙ-ПРОФИЛНИЯ УБИЕЦ“. Той е отнел живота на 17
жени, за което получава 203 години присъда с право на явяване пред комисия по
предсрочно освобождаване през 2197 г.

Н

ю Йорк. Ранно
утро. Вниманието на двамата полицаи е
привлечено от
паркиралия до
входа на парка
оранжево-кафеникав пикап Mazda, без
номера и отличителни белези.
В колата седи млад мъж. Седи
неподвижно, вперил поглед
в една точка. Молейки го да
покаже документите си, полицаят усеща задушаваща миризма. При огледа на колата е
намерен полуразложен труп на
жена.
Съдебната зала, където се
гледа делото, се пръска по
шевовете. На първия ред седи
немлада жена. Тя ту тихо
ридае, ту с внезапна ярост
прекъсва гневната тирада на
чернокосия мъж с белезници.
„Убиец, убиец! - крещи тя. Ти уби дъщеря ми!“ Сцената се
повтаря ден след ден в течение на две седмици. Сломената
от мъка жена е Маргарет Гонзалес, майка на 23-годишното
момиче, чийто труп е открит
в колата. А мъжът с белезниците е Джоел Рифкин – един от
най-безпощадните убийци в историята на Ню Йорк. Той изпреварва по жестокост дори Артър
Шоукрос, удушвачът от Дженеси
Ривър, убил 11 жени в периода
1989–1990 г. Печелейки съмнителната си слава, Джоел взима
живота на 17 млади жени, защото са проститутки. Той насилва
своите жертви, а след това ги
удушава. Телата хвърля или в

Story
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23 септември 1993 г. –
Джоел Рифкин става и
напуска съда. Придружават
го майка му, сестра му и
новият му адвокат

fashion&beauty

ЛЯТНО
БЕЗГРИЖИЕ
Какво да облечем
за градинско парти

ПЪТУВАМЕ
КРАСИВО
Кои дестинации
ни вдъхновяват
за летните ни визии

ПОД
ЩАСТЛИВА
ЗВЕЗДА
Безспорно певицата
ТЕЙЛЪР СУИФТ се
нареди сред новата
вълна IT момичета,
които се превръщат
във вдъхновение не само
с успехите си, но и със
стила си. Проследяваме
нейните визии през
годините и „крадем“ идеи
от тях.

BEAUTY

ЦВЕТОВЕТЕ
НА ЛЯТОТО

Избрахме няколко

КРАСИВИ
ДЕСТИНАЦИИ,

които ни вдъхновиха
за визията ни
за оставащите
безгрижни дни

КАЙЛИ МИНОУГ
често летува на
Италианската
ривиера

ПОД
ИТАЛИАНСКОТО
СЛЪНЦЕ

Слънцезащитен
крем с
тониращ
ефект
URIAGE
BARIESUN

Манарола

Лак за
нокти
BOURJOIS

HERMES
D'ORANGE
VERTE

Червило PUPA
от магазини
BLICK
Story
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Това малко рибарско селце, част от
Чинкуе Терре на Италианската ривиера, ще познаете по цветните
къщички, които са накацали по скалите и по изумителните пейзажи под
силното слънце, което се отразява в
Средиземно море. Цялата тази симфония от цветове ни кара да бъдем
ярки и пъстри както в избора на дрехи, така и на гримове. Вдъхновението дойде и от лятната колекция на
Dolce&Gabbana, която видяхме през
февруари, носеща духа и цветовете
на Италия. Дотолкова, че усещаме
свежестта на цитрусите и вкуса на
лимончело, които ни настройват
на романтична лятна вълна. Затова избрахме и аромата на Hermes –
D'orange Verte, който носи ухание на
ранна утрин и представя експлозия
от цитрусови нотки от портокал,
мандарина и лимон.

Молив за очи
GIVENCHY

Сенки
за очи
M.A.C от
колекция
CHRIS
CHANG

ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА

СИЛАТА Е В ДЕФ

Story
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ЕКТА
МЕРИЛ СТРИЙП

отпразнува 67 години,
оставила назад във
времето комплексите
си, че носът й е крив,
а краката й не са
перфектни, като на
Джесика Ланг

Т

ова лято очакваме поредния филм с участието
на Мерил Стрийп - Ricki
And The Flash, който, без
съмнение, ще блесне до
другите „скъпоценни камъни“ в
кариерата й. В драматичната комедия Стрийп е рок звезда, а десет от
песните от саундтрака на филма са
в нейно изпълнение. За тази роля тя
започна уроци по китара при канадския музикант Нийл Йънг и забави началото на снимките, докато
сама не прецени, че вече е напълно
готова. Не прави подобно нещо за
първи път – за ролята си в „Музика

позволи и днес, но всъщност рекорна сърцето“ се научава да свири на
дьорката по номинации за награцигулка за 8 седмици, упражнявайки се по 6 часа на ден, за „Изборът на дите „Оскар“ винаги е живяла така.
Софи“ през 1982-а научава полски, а „Всеки има свое разбиране за себе си
за „Дивата река“ (1994 г.) придобива и на него трябва да разчита – казва
Мерил. - В крайна сметка, важното
уменията да гребе. Мерил Стрийп
е това, което изглежда правилно за
ще остане завинаги в сърцето на
нас. Не това, което майките ни са ни
публиката с брилянтните превъказали. Не това, което една актриса
плъщения в „Ловецът на елени“,
„Крамър срещу Крамър“, „Жената на ни е казала. Не това, което някой си
въобще ни е казал, освен ако не е
френския лейтенант“, „Изборът на
онова малко, спокойно гласче вътре
Софи“, „Далеч от Африка“, „Смъртта
й прилича“, „Мостовете на Медисън“, в нас.“
Но не винаги е била толкова
„Адаптация“, „Часовете“, Mamma
уверена в себе си.
Mia!, „Желязната
И тя, като всеки,
лейди“, „Дяволът
се бори със собстноси Прада“...
вените си демони.
Затова я наричат
Нужни са й го„най-интелигентдини, за да може
ната и сериозната“,
да заяви: „Не ме
„актрисата-хамеМЕРИЛ СТРИЙП
е страх да осталеон“ и „жената
рея. Очаквам още
с хиляда лица“,
повече бръчки и роли на баби, които
отличавайки я от мнозинството
вървят заедно с тях! Единственото
холивудски примадони, пробили
нещо, от което се опасявах на рождо голяма степен благодарение на
дения ми ден, беше тортата. Масловъншния си вид. Докато те се прито, захарта и сметаната са добри за
тесняват, че с годините предложенастроението, но не и за това, което
нията им за снимки намаляват, тя,
наближавайки 70-те, е затрупана от аз имам... Засега е добре. Но знам,
че ако се отпусна, ще имам задник,
сценарии.
огромен колкото Голямата ябълка.“
Дори след първото признание
НЕ САМО ЗАРАДИ ТАЛАНТА Й в
през 1978 г. с номинацията за „Осгилдията гледат на нея с особено
кар“ за поддържаща женска роля в
уважение, а и защото се ръководи
от собствени правила. Може да си го „Ловецът на елени“, Мерил Стрийп

„Обичам вино от Сансер!
Когато го пия,
съзирам Рая“

Перфекната й роля на домакиня, влюбена в пътуващ
фотограф (Клинт Истууд),
в „Мостовете на Медисън“

Младите колежки
я обичат, защото
винаги е готова да
им помогне и не се
съревновава с тях
67
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ЗВЕЗДИ

П

Певицата направи
своя моден пробив
едва преди три
месеца и между
издаването на
албуми и турнета
представи и своя
колекция

овечето от нас се чувстват дяволски лошо след
като похарчат голяма
сума пари за нещо не чак
толкова необходимо. Но
това го правят и звездите. И макар
да е всеизвестно, че те изкарват
много повече от обикновения човек,
все още няма логичен отговор на
въпроса „Защо, по дяволите, го
правят?“ Известните хвърлят много
пари за огромни имения, скъпи
коли, дизайнерски дрехи. Но това
не е нищо. Някои от тях са известни
с екстравагантните си предпочитания и с желанието си да притежават
неща, които няма да им потрябват
никога в живота. Защо го правят?
Ами, защото могат.
Нека разгледаме най-бляскавите и екстравагантни предмети и
притежания на звездните величия.
Изводите оставяме на вас.

БИОНСЕ:
Златни
панталони
за $100 000

Докато повечето
от нас си купуват
обувките от близкия мол, Бионсе си
набавя нейните от
Balenciaga. В случай, че не знаете,
тя даде на фирмата по $100 000 за
създаването на
един чифт златни
панталони, макар
и те да не са моделът, който ще носи
всеки ден. Дрехата
е украсена с чисто
злато, а певицата
я показа за първи
път през 2007 г. на
наградите на BET.
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Не е тайна,
че звездите
печелят повече
от обикновения
човек, но ТРЯБВА

ЛИ ДА ХАРЧАТ
НЕРАЗУМНО? Защо

си купуват черепи
на динозаври,
машина за гонене
на призраци и дори
бенгалски тигър –
все неща, които са
не само непотребни,
но и нелепи?

Скъпи и НЕПОТР
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ПОСОКИ

Боинг в джунглата

Национален парк „Мануел
Антонио, Коста Рика

Само за
ЛУДИ ГЛАВИ
Запознайте си с едни от НАЙ-СТРАННИТЕ ХОТЕЛИ,
които приютяват ексцентрични
пътешественици от цял свят
Story
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Когато за пръв път видите Costa
Verde, нищо чудно да помислите,
че е това е самолет, катастрофирал в джунглата. Но не така.
Истинският боинг 727, върху
15-метров постамент в Националния парк „Мануел Антонио“
до селцето Куепос, е „спасен“ от
летището „Сан Хосе“ и транспортиран в парка, ремонтиран
и превърнат в екстравагантно
място за почивка още преди 25
години. Хотелът предлага 4-звезден лукс – мебели и ламперия от
тиково дърво и страхотен изглед
към Океана и тропическия рай на
дъждовните гори. Стая с двойно
легло в Costa Verde ще ви коства
350 долара на нощ.

