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Stars
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НАДЯ ОТ DEEP ZONE
и ИВАН ТИШЕВ ОТ
„РЕВОЛЮЦИЯ Z” за първи

път признават за връзката си.
След втората среща заживяват
заедно, но им трябвало време, за да
дадат шанс на любовта

за друг
9
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Сесил не е готова
още да се откаже от
професионалния спорт

Н

а 24 Сесил е преживяла
толкова върхове и спадове в живота си, колкото
не са се случвали и на
50-годишни хора. Блестящи успехи на световните
кортове като тийнейджърка, допинг
скандал и аборт на 15, наказание и
връщане на огромна сума пари, ново
завръщане на корта и нов скандал,
този път с неприлични sms-и към нея
от известен български политик.... Каратанчева нарича шеметните си победи и гръмките си провали просто
„късмет“.

Успяла да порасне рано и да се поучи от всичко, което й се е случило, днес тя разсъждава мъдро и
кибритлийският й характер, както го
определя гаджето й, все по-рядко се
проявява в необмислени решения.
Тя и Теодор се появиха за първи път
официално на тазгодишния Бал на
топмоделите в София. Въпреки че са
заедно вече 4 години, тенисистката не
се е отдала на мечти за сватба и деца
и смята да продължи да се състезава поне още 5 години. Но не само
спортната й кариера я кара да изчака
със сериозните стъпки в личния си
живот.
„Твърде млада съм за семейство
– казва тя. - Когато почувствам момента, че мога да осигурявам едно
дете, да му дам всичко, като образование, внимание, възпитание, ще го
направя. И да знам, че ще живее в
добра семейна среда, с добър баща,
за когото ще съм сигурна, че ще ми
е упора и след като свърши тръпката
помежду ни. Сегашният ми приятел
е на 28 години. И той е млад за тези
неща. Като малка за мен се грижеше
основно баща ми и, за лошо или за
добро, покрай него и приятелите му
съм видяла доста страни от мъжкия
Story
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Разбрах
мъжете още
като дете
Покрай баща си и приятелите му СЕСИЛ
КАРАТАНЧЕВА опознала силния пол така,
че още не иска свое семейство

Звезди

РАЗДЕЛИХ СЕ С ПЪРВИЯ СИ
ЗАРАДИ РЕВНОСТ
Годеницата на Христо Сираков – БИЛЯНА, намерила
в него доверието, което изгубила с бащата на сина си

З
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22

Кристиян е
много привързан
към майка си

а Биляна Евгениева се заговори скоро, най-вече
около популярния конкурс
за еротични модели, на
който тя стана първа подгласничка. Тогава светските
клюкари свързаха името й с Мартин
Данона, бившият на певицата Анелия, забъркаха я в скандал с Ники
Михайлов, но никой не подозираше,
че всъщност изкусителната 24-годишна танцьорка вече има тайна връзка
с любимия на много красавици бизнесмен – Христо Сираков. На никого не можеше да хрумне, че няма да
минат и няколко месеца и двамата
ще празнуват официално своя годеж.
Кое е момичето, успяло да постигне
това, за което много от предшественичките й мечтаеха? За нея се знае
твърде малко – че е била модел на

„Ивет фешън“, че има 7-годишен син
от предишна връзка и че доскоро
танцуваше в еротичното шоу Babylon.
Пред Story щастливата годеницата открехна завесата около личния си живот - защо на твърде крехка възраст
й се е наложило да преживее раздяла
с първия мъж в живота си и да остане сама, с дете на ръце.

Когато човек погледне Биляна, не е
трудно да разбере защо бащата на
сина й я е ревнувал много. А именно
това е една от основните причина за
раздялата й с него. Срещнала първата си любов в родния Перник, още
докато била ученичка. Заживели заедно, момичето забременяло и родило
на 17-годишна възраст и се наложило
да завърши средното си образование
си по-късно, с помощта на частни

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Научих се да
обичам самотата
Story
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След раздялата със съпруга си ВАНЯ ЦВЕТКОВА
не вярва в голямата любов и избира да остане сама,
вместо да прави компромиси
дна от най-красивите ни и магнетични актриси от дълги години няма спътник в живота
си. Силата, която излъчва,
в комбинация с таланта и
непроницаемите й сини
очи сякаш отдалече
предупреждават мъжете – внимание, студено!
Чарът й се крие в мистериозното, но тя не използва това другите жени. А
чреиз него поддържа впечатлението в тези, които не я познават, че е надменна и недосегаема.
Щит, с който предпазва себе си от
нова грешка. Актрисата има зад гърба си един-единствен брак, с каскадьора Павел Дойчев, който сама решава да прекрати и от който й остава най-скъпото – сина й Павел-Младши. Младият мъж живее в Америка,
където родителите му заминават още
докато е малък, и където майка му
продължава да се завръща във всеки свободен от снимки в България
момент заради него. Животът й днес
се люлее между родината и голямата

страна отвъд Океана. Тук Ваня усеща
купона, тук е звездата, обичана и боготворена от няколко поколения българи, която сменя лица и роли. Там е
прибраната, строга и съвестната жена,
лоялна към работодателите си.

„Не съм цяла нито тук, нито там.
Просто съм двама различни човека. В един и същи ден да мога да се
почувствам 20-годишно момиче, което тепърва покорява света, и мъдра
старица, преживяла всички страсти
и огорчения, преживяла дори себе
си“ - казва Цветкова. Макар понякога
да се усеща изгубена между тези два
много различни свята, това май й харесва, защото жена като нея не може
да бъде с едно лице. След завръщането й в България през 2003-а, след
годините в Щатите, където печели
прехраната за семейството, като работи като крупие в казино в Лас Вегас,
Ваня отново беше застигната от славата. Оказва се, че нейното поколение няма как да забрави емблематичните й образи в киното през 70-те и
80-те години на XX в., а младите бър-

„Да знаех, че ще ми стане жена, щях да я
изпусна в онзи момент от втория етаж“ –
шегува се днес Павел Дойчев

си

С Пламен Дойчев
като млади
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

В НОВА КОЖА
ЗА ПРОЛЕТТА

&

ТОП

Лечение
с пачули

Най-доброто от

В КОБАЛТОВО
СИНЬО

СЕДМИЦИТЕ
НА МОДАТА
Изневярата във
виртуалното
пространство
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Селото бе
нито една

ез
улица

Всевъзможни видове
лодки кръстосват
под 150-те моста на
холандския ХИТХОРН

А

ко искате да хванете
градски транспорт в холандския Хитхорн, трябва само да намерите
най-близкия кей, където е обозначена спирка
на корабчето. Просто тук няма улици и придвижването от векове става
само по вода. Повечето гости на това
странно селище обаче предпочитат да
си наемат собствена лодка, а пред къщите на местните има истински паркинги с плавателни съдове. И много
мразят да ги наричат Северната Венеция, защото им звучи обидно. От една
страна всеки град с повече вода се
сравнява с Венеция, а от друга, отбелязват те, във Венеция винаги е имало и улици, за разлика от Хитхорн.
Тук от векове след границата на имота ви следва канал. И до днес, когато
искат да отидат до най-близките си
съседи, жителите трябва да пресекат
някой от 150-те дървени моста - почти три пъти повече от къщите. Достъпът единствено по вода или през
моста важи и за ресторанта, и за училището, и за магазина, който пък съчетава и ролята на пощенска станция.

И днес, както преди няколкостотин
години, ако се застоите край някой
от каналите, ще видите малка лодчица, в която гребе момченце от началните класове или далеч по-голяма
гемия, пълна с овце и самият овчар,
който ги води на паша като истински гондолиер. Така се зареждат и
магазините, и местният ресторант. Е,
градският транспорт, разбира се, разполага и с малки съвременни корабчета, на които можете да се качите,
без да се страхувате, че не можете да
гребете. И да слизате на всяка спирка, която пожелаете. Въпреки че са с
двигатели, съвременните плавателни
съдове са на практика безшумни.
В интерес на истината и в Хитхорн
вече можете да стъпите на твърда
земя извън дома си, защото в послед57
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