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Често
да са обявени
за най-красивите
жени в света носи
на победителките не
само радост, но и куп
неприятности. Някои
от тях ДОРИ СЕ
РАЗДЕЛЯТ С ЖИВОТА СИ
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Айшвария Рай, приянка чопра и още...

Мис
„Ужасът
на короната“

М

илиони момичета по света от малки мечтаят да носят титлата „мис“, а върху главата им
да блесне изящна корона. Защото поне за една вечер те ще се почувстват като истински
принцеси. Представят си блясък, светлини на прожекторите, слава, пари, красиви и добри
принцове, с които да живеят като в истинска приказка. За съжаление, това често се оказва
просто една илюзия, реалността е съпътствана от драматични моменти, с не така прекрасни
принцове, а понякога и с трагичен край. Но не за лошата царица, мащехата или за огнения
дракон. А за красивата принцеса.

13 Story

ЗВЕЗДИ

Е

дно 25-годишно момиче предизвика
небивала суматоха. Арендби кралиците Бионсе и Ники Минаж не на шега се
страхуват от бившата стриптизьорка.
Само с една песен – Bodak Yellow, тя изкачи върховете на престижните класации.
Слушали са я дори онези, които не са почитатели
на този стил. Няма как да не й се възхитиш. Някак
непретенциозно тя се настани на трона на новата
кралица на хип-хопа и прие с аристократична благосклонност всички екстри на славата си.

Карди Би

Не съм
реквизит

Сн. Getty/Images, архив

От
стриптийз
бара до НАЙПРОГРЕСИВНАТА
РАПЪРКА, която
детронира Бионсе
Постоянен
гост е в студиото
на Джими Кимел
и Джими Фалън. Феновете й в социалните мрежи
са многомилионна тълпа.
Карди определено знае как да
задържи вниманието им, но и
как да ги накара да искат още.
За разлика от маркетинговата
стратегия на Бионсе и Минаж,
Карди вярва, че е по-добре да
е непосредствена и искрена
с публиката си, уморена от
продукти. Именно от отегчението от измислени образи се
роди Карди. Тя се появи сякаш
от нищото. Пътят й обаче е
дълъг – от стриптийз бара,
бедността и насилието, до
интернет славата и върха на
класациите. Междувременно

Story 20

се превърна
и в символ на
новата революция
срещу дискриминацията
и сексизма.
Белкалис Алманзар,
както е истинското й име, е
израсла в Бронкс в семейство
на емигранти от Тринидад
и Доминикана. Трудното
детство и драматичните й
тийнейджърски години се
превръщат в неудържима
лава, която търси брод, за да
излезе от блатото. В YouTube
все още може да се намери видео на 16-годишната
Белкалис, която изпълнява
песен на Лейди Гага в конкурс
за таланти. Сценичното си
име получава от семейството
си. „Наричат сестра ми Хенеси,

затова започнаха да наричат
мен Бакарди“, разказва в
шоуто на Джими Кимел тя. На
18 години решава, че ще учи
в колеж, но скоро захвърля
учебниците, защото не може
да съвместява ученето с
работата си като касиерка
в супермаркет. След като я
уволняват заради системни
закъснения и неизпълняване
на задълженията, Белкалис
решава да промени живота си.
А какво по-лесно от това, особено ако си решила да бъдеш
стриптизьорка.
Както повечето си
връстници, Карди е изключително активна в Instagram и
Vine. Продължава да танцува,
но постепенно се превръща в
култова фигура в социалните

мрежи със стотици последователи. Записва честни, емоционални, забавни видеа за
работата си, мъжете, парите.
През 2015-а напуска клуба и
става инфлуенсър. Славата й в
мрежата и няколко рап експеримента й помагат да попадне в Love & Hip-Hop: New
York – американско риалити
за живота на няколко младежи, които се опитват да бъдат
хип-хоп музиканти.
Love & Hip-Hop има репутация на несериозно шоу, а
участниците в него рядко
се появяват другаде. Този
стереотип обаче не се отнася
до Карди. За два сезона тя записва два микстейпа Gangsta
Bitch Music, които напомнят
за легендарните години на

ЗВЕЗДИ

Дали
взривоопасната
блондинка ОТНОВО ЩЕ
ДАДЕ ШАНС НА СЕРИОЗНИЯ
ШВЕД? Важното е едно
– той да не близва
алкохол

Чарлийз Терон & Александър Скарсгард

Искам те,
но внимавай!

Е
Сн. Getty images/Guliver Photos, архив

дна от най-сексапилните актриси на Холивуд май е подновила интереса си към шведското изкушение Александър
Скарсгард. Преди шест години двамата имаха краткотрайна забежка, но им трябваха няколко нощни срещи, за да
решат, че не са един за друг. Само че сега, покрай общия
им проект – лентата Flarsky, може би двамата са си дали
повторен шанс. Запознати издават, че искрата примламнала отново в най-добрите традиции – на снимачната площадка. „От километри си личи, че нещо се случва между тях – издава
свидетел от филмовия екип. - А и Чарлийз е жена, която добре знае какво
иска и винаги действа.
Тя направи първата крачка към
Скарсгард и тогава, и сега. Може би защото вече го познава и е наясно колко
сериозен и дълбок човек е, колко е
образован и начетен, което тя оценява.
Чарлийз пък има прекрасно чувство
за хумор, което много се харесва на
Александър.“
След драматичната си раздяла с
Шон Пен през 2015 г. русата фурия не
е демонстрирала сериозни отношения
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с друг мъж, или поне не официално.
Скарсгард пък приключи двегодишна
връзка с Алекса Чънг миналото лято. За
Чарлийз знаем, че отношенията й с мъжете никак не са лесни заради тежкото
й детство и ужасните спомени от една
случка, която я променя завинаги – тя
става свидетел как майка й убива пияния й баща при самозащита. Актрисата
дълги години крие от всички потресаващия спомен: „Просто се преструвах,

че не се е случило. Не казах на никого,
не исках да казвам на никого. Който
и да ме питаше, аз винаги отговарях,
че баща ми е починал в автомобилна
катастрофа. Кой би разказал истинската история? Никой не би искал“, разказа
звездата години по-късно в интервю с
Хауърд Стърн. Чрез пълното си отрицание на случилото се тя се опитвала да
избяга от образа на жертва. Но в края
на 20-те й години травмата се задълбочила и тя започнала да посещава психотерапевт. Той й помогнал да разбере
как алкохолизираният й баща е оставил
дълбок отпечатък в целия й живот и се
опитал да й даде съвет как да избегне
негативното му влияние. „Най-ужасното в това да израснеш в една къща с
алкохолик е, че не знаеш как ще мине
денят ти. Това зависи от друг човек и
дали ще се напие днес, или не“, споделя
холивудската звезда.
Майка й помага донякъде да прео-

ЗВЕЗДИ

Илън Мъск

Връзка
извън
клишето
Милиардерът визионер реши да
се покаже с новото си гадже на
бляскавото модно събитие Met Gala.
Именно там голяма част от света се
запозна с певицата Grimes

Б
Сн. Barron Claiborne

ез шум и показност повече от месец създателят
на Tesla и SpaceX се наслаждава на любовта с
новата си половинка, преди двойката да направи официалния си дебют на червения килим.
Певицата Grimes определено не може да бъде
вкарана в рамката на типично гадже на tech
милиардер. Защото няма нищо общо с кукленската визия,
а е ексцентричен артист, който притежава едно важно за
Мъск качество – умее да се включва адекватно в шегите му,
свързани с изкуствения интелект и технологиите.
В основата на запознанството им се оказва закачка в
Twitter между Илън и Grimes,
чието истинско име е Клер
Елис Баучър. Тя е в основата
на зараждането на любовта
помежду им. Милиардерът
остава очарован от видео,
което преди години певицата
заснема, свързанo с изкуствения интелект, и това става
повод двамата да си разменят
шеги по темата. Няколко дни
по-късно по-наблюдателни
потребители забелязват, че
Мъск е харесал плейлиста,
която певицата е качила в
Spotify, на което тя отговаря: „Радвам се, че най-после
слушаш киберпънк.“ Той пък
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заявява: „Звучи ми страхотно,
докато си яздя киборга.“
Това не може да се определи като типична свалка, но
видимо е било достатъчно.
Дебютът им като двойка беше
на Met Gala, където определено успяха да предизвикат
интереса на всички. Певицата
се появи в рокля, създадена
по нейна и на Илън идея. На
врата си, вместо диамантено
бижу за десетки милиони, канадката беше сложила чокър
с логото на Tesla, което е явен
знак за отдадеността й на
tech визионера. А и безплатна
реклама за него.
Няколко часа преди двамата да стъпят на червения ки-

Певицата беше съчетала новия
си готик имидж с технологичен
акцент – чокър с логото на Tesla

ЗВЕЗДИ

Дженифър Лопес

Латинодивата
БЪРЗО СЕ РЕШАВА
НА БРАК. Дали ще го
направи отново със
скандалния бейзболист
Алекс Родригес?

Сгодена за
пети път?
Сн. Guliver/Getty Images

Т

ова годежен пръстен ли е? Така се питат
отскоро феновете на Дженифър Лопес,
която постна снимка от плажа с любимия
й Алекс Родригес, а на безименния й пръст
блести пръстен с диамант. Дали латинодивата е решила отново да сключи брак,
въпреки че преди няколко месеца заяви точно обратното? „Вярвам в брака, иска ми се да остарея с човек, когото обичам и с когото имаме дълга и отдадена връзка.
Но в момента не насилваме нищо да се случва твърде
припряно. Добре ни е, разбираме се. Всеки от нас осъзнава живота и кариерата на другия, което е много ценно за
мен", сподели тя пред Harper's Bazaar. В началото на тази
година двойката инвестира и в общ имот – апартамент в
Манхатън, за 15 млн. долара.
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Децата на бейзболиста –
Наташа на 13 г. и Ела на 10,
се разбират с доведената си
майка. Сплотеното семейство
наскоро документира почивката си в Айдахо, а Родригес пусна видео как Наташа
танцува с Джей Ло под звуците на новата й песен.
Разбира се, певицата няма
как да не се е досетила какви
коментари ще предизвика
скорошната снимка с пръстена в социалните мрежи. Но тя
обича да провокира, леко и

елегантно, и в този
случай го направи
отново.
Джей Ло
съвсем не
е първата
известна и красива жена, с която 42-годишният
Алекс дели
леглото си. Разводът
с майката на дъщерите
му Синтия Скъртис дойде
след слух, че той спи с Мадона. А след това през ръцете
му преминаха Кейт Хъдсън
и Камерън Диас, известният
модел и състезателка по
скеч Тори Уилсън, както и
една от най-богатите жени
в Америка – Ан Войчиски,
изпълнителен директор на
биотехнологична компания
и бивша съпруга на един
от създателите на Google –
Сергей Брин. Родригес също е
доволно заможен – той е един
от най-богатите бейзболни
играчи в историята. Освен че
има куп награди и рекорди в
кариерата си, той е човекът,
подписал двата най-скъпи договора в този спорт – с Texas
Rangers и New York Yankees.
Но кариерата му приключи
със скандал за допинг през
2013 г. и с наказание да не
играе в следващите 211 мача,
намалени след обжалване на
162. След изтичане на наказанието Родригес се опита
да се върне на терена, но бе
загубил и форма, и фенове и
прекрати кариерата си.
Дженифър и Алекс са
заедно от началото на миналата година. Двамата се
запознават на неин концерт,
като малко преди това тя
прекратява двумесечна
връзка с рапъра Дрейк. Само
2-3 месеца по-късно Алекс я
представя на роднините си, а
тя него – на майка си и децата
си – 10-годишните близнаци
Ема и Макс от брака с колегата й Марк Антъни. Дали година и половина не е твърде
кратък срок Лопес да вземе
решение да се омъжи отново?
Не и за нея. Когато е влюбена
и реши, че това е нейният чо-

ЗВЕЗДИ

Хелена Бонам Картър:

Обожавам
е
т
и
н
е
д
е
р
в
о
п
хора

Н

е съществува рамка,
в която тя
да може
да бъде
вкарана.
Защото правилата и
общоприетите норми
не са неща, с които се
съобразява. Определяна
като гениална на екрана,
актрисата е постоянното
присъствие в модните колонки за „най-зле облечените звезди на червения
килим“. Дали това я притеснява? Ни най-малко. Тя
продължава да не следва
холивудските тенденции
и категорично отказва
да си избелва зъбите и да
използва гребен, с който
да приглажда носещите
се наляво и надясно немирни кичури на косата й.

Сн. Getty images/Guliver photos

Диагнозата като
вдъхновение
Хелена е олицетворение
на ексцентричността не само
в живота, но и в професията.
Ако човек не е запознат с
творчеството й и се порови
във филмографията й, ще
остане учуден колко „ненормални“ герои е изиграла. Това обаче съвсем не е
странно, защото, както самата тя признава: „Повреде-
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Британката
Е ЧАСТ ОТ
ЖЕНСКИЯ КАСТ НА
НОВИЯ КИНОХИТ
„Бандитките на
Оушън“

ните хора определено много
ми харесват. Имам силен
афинитет към тях.“ Затова
и с радост се съгласява да се
превъплъти в най-шантавите образи, които въображението на бившия й съпруг
– режисьорът Тим Бъртън,
може да създаде.
Влечението й към
странните персонажи
съвсем не е учудващо. Родена в известен английски
род, в който баба й е била
близка приятелка с Уинстън
Чърчил, а прадядо й е бивш
министър-председател на
Великобритания, животът
на Хелена би бил аристократично скучноват, ако в един
обикновен ден 5-годишната
тогава актриса не става свидетелка на ужасяващ нервен
срив на майка си Елена.
Лечението на родителката
й продължава 3 мъчителни
години, като тя се възстановява благодарение на
психотерапията, на която е
подложена. И с която след
това започва да се занимава
и професионално.
Здравословното състоя-

ние на Елена едновременно
плаши, но и предизвиква
любопитството на малката
й дъщеря. Години по-късно
Картър признава, че именно
изучаването на подобни
странни поведения й помагат и в изграждането на
необичайните образи на
екрана. Тя дори започва да
плаща на майка си, на която
е възложена задачата да
чете сценариите и да дава
професионално мнение за
психологическата мотива-

ция на героините й.
Здравословните проблеми на Елена Картър обаче
не са единственият удар за
актрисата. Когато тя е тийнейджърка, след усложнения по време на операция
баща й остава полусляп
инвалид. Дори и той обаче
се оказва в ролята на нейна
„муза“. Актрисата изучава
движенията и поведението му и ги интерпретира в
лентата „Теория на летенето“.

на фокус

Да повториш съдбата
на героинята си

Сн. Guliver Photos,, архив

Актрисите от култовият сериал „Сексът и градът“, който стана на 20
години, днес са звезди, но с драматични лични истории
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дин от
най-успешните
телевизионни
продукти на
всички времена навърши 20
години. Когато
преди 2 десетилетия стартира
първият епизод
на „Сексът и градът“, нито продуцентите, нито актьорите подозират
какъв успех и влияние ще постигне
сериалът не само в Щатите, но и по
света. В началото никой не желае
да рискува да финансира проекта.
Повечето телевизии се притесняват от леко циничния език и от
факта, че персонажите са жени в
зряла възраст. Предстоящия бум не
предполага и Кандис Бушел – дамата, по чиито статии в седмичника
New York Observer, които тя събира
в книга, е написан сценария. Иначе
нямаше да продаде правата на продуцента Дарън Стар само за 50 000
долара. Близо година той обикаля
от телевизия на телевизия, преди
HBO да му дадат зелена светлина.
Благодарение на огромния успех на
тв сериала, книгата впоследствие
става бестселър.
Категоризиран като драмеди жанр, който умело жонглира между
драмата и комедията, сериалът за
култовата четворка приятелки в
Града, който никога на спи - Кари,
Саманта, Миранда и Шарлот, събира в себе си като учебник правилата на добрия разказ, свежия хумор
и интересни персонажи с весело-тъжна самоирония, боравейки
с динамика и прости правила. И
това му печели безброй почитатели по света, най-вече, разбира
се, сред женската аудитория. От
1998-а до 2004 г. са излъчени 94
епизода в 6 сезона, а краят на тв
сагата е последван от киноверсия –
първият филм излиза през 2008-а,
а вторият – през 2010 г. Милионите
фенове чакаха с надежда третия,
но миналата година стана ясно, че
проектът е замразен и нов филм, за
съжаление, няма да има.
Какво се случва днес с актрисите,
изиграли главните героини? Те стават звезди, благодарение най-вече
на „Сексът и градът“, а в началото изобщо не са въодушевени от
предлагания им проект и едва се
съгласяват да участват в него.

„

Може
би мъжете
са дрога.
Понякога те
карат да се
чувстваш
ужасно, а
понякога ти
помагат да
летиш“
Кари Брадшоу

Сара Джесика Паркър
Сара Джесика Паркър, изиграла романтичната колумнистка Кари, която в
седмичен вестник разсъждава за връзките и секса, е единствената от четирите
момичета, успяла в живота по всички параграфи. Сара Джесика направи добра
кариера и е известна. Превърнала се в модна икона покрай незабравимите тоалети, които носи в сериала, тя натрупа милиони от свои бизнес проекти - има своя
линия обувки и парфюми. И накрая, но не на последно място, 53-годишната днес
актриса е щастлива в личен план. Тя има над 20-годишен брак с колегата си Матю
Бродерик. На 37 години му роди син, а 7 по-късно, заради нейни репродуктивни
проблеми, двамата се сдобиха с близнаци чрез сурогатна майка. В момента Сара
е звезда на друг сериал на HBO – „Развод“, за ролята в който беше номинирана за
„Златен глобус“.
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Оливие Рустейн

детето чудо
на модата

Дизайнерът
направи
прецедент – само на 31
години той беше изненадан
от новината, че се подготвя
документален филм за живота
му, който ще излезе по екраните
през 2019 г. Преди него с
тази чест беше удостоен
гигантът Пиер Карден

Н

а тазгодишния фестивал в Кан 16 тъмнокожи актриси се
появиха на червения килим за премиерата на лентата „Да
съм тъмнокож не е моя професия“. Те заявиха протеста си
срещу расизма в киноиндустрията. И всички бяха облечени
в рокли на Balmain, създадени специално за събитието от
Оливие Рустейн – криейтив директора на марката.

Сн. Getty images/Guliver photos

От сиропиталището
до върха
Французинът с право си спечели
прозвището „дете чудо“ – само за осем
години той извървя стълбичката от
асистент до най-високия пост в модната къща, повиши продажбите както на
женската, така и на мъжката линия,
направи почитатели на дрехите си
най-големите звезди от шоубизнеса и
използва социалните медии, за да изведе
Balmain до най-високите върхове в
индустрията.
Не така оптимистично обаче изглежда
животът му в началото. Едва на годинка
той попада в сиропиталище в Бордо, а
за тъмнокожите деца трудно се намират
осиновители. Аристократичният град е
по-консервативен от френската столица,

16 тъмнокожи актриси
дефилираха в Кан срещу
расизма, облечени в
тоалети на Рустейн

Оливие Рустейн
изведе Balmain до
върха и продължава
вече 5 години

