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П

очти по едно
и също време
двете се изправиха пред тежък избор, изгубиха себе си,
преживяха проклятието и драмата на „Отчаяните съпруги“ и поеха
по пътя си сами, но все пак стъпили
на крехките крачета на гордостта си.
Сега, няколко години по-късно, те
са преродени, истински щастливи и
по-близки дори отколкото преди, защото ги свързва надеждата за по-добър живот. Вихра, защото е открила
истинския смисъл на съществуването
си, Даниела, защото очаква дете от
мъжа, който вярва, че е нейна съдба.       
Вихра се е отдала на онова, което
най-много обича – дъщеря си Ава и
себе си. Толкова време е била задъхана да изпълнява всичките си ангажименти като съпруга, майка, водеща,
че не си е давала сметка с какво се
разминава в живота. Сега е намерила
време да бъде всеотдайна с Ава и да
открие за себе си щастието да има
своето време и да ходи на аеробика
например, да се среща с приятели,
да помага на свой близък в магазин
за био продукти и дори да поздрави
лично за националния празник Андрей и да поговорят просто ей така,
по приятелски. „Наслаждавам се на
свободата си. Имам време за всичко - да чета, да спортувам, да правя
планове...“, казва Вихра, но вече не
бърза за никъде и не се доверява на
никого, освен на собствената си преценка.
За сметка на това обаче много
хора търсят нейната помощ и съвет
във facebook, по телефона... За какво
ли? За да поискат съвет как да продължат напред, когато са се разделили с човека, когото са обичали.

Вихра иска да основе

клуб за взаимопомощ на
измамените в любовта,
Даниела очаква бебе,
но и двете са категорични никога не са били
по-щастливи

В началото на Вихра това й се
струвало изненадващо, после приела, че би могла наистина да бъде
полезна, но не като дава нравоучителни съвети. „Мога да дам посока,
но не и да имам готови решения или
да давам съвети как да постъпят с
децата си, с бившия си съпруг, с приятелите. Ценно е да предадеш опит,
а не да поучаваш“, разсъждава Вихра
за случващото се. Докато разговаряла с потърсилите помощта й, между
които и много мъже, й хрумнала идеята, че някой ден може да има своя
рубрика или пък да създаде  клуб за
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Екшън гер
Не, това е

„Обичам да
живея живота
на бързи обороти
и приемам това,
което ми носи.
Никой не знае
какво ще е то“

Брус Уилис

рой?
тати

Брус Уилис харесва

новия си живот с
прохождаща дъщеричка и
жена, която не е звезда,
повече от онзи на екшън
герой, станал „бившият
на Деми Мур“

Т

ой вече не е бившият на
Деми Мур, нито екшън
героят, обречен да оцелява и побеждава. Това са
двете неща, които никога
не е искал. 58-ия си рожден ден Брус отпразнува
в компанията на малката Мейбъл Рей
Уилис, която вече казва „тати“, и на
жена си Ема Хеминг. Направи го тихо
и с онази своя неповторима усмивка
– малко закачлива, малко иронична и
много загадъчна, която остана негова
запазена марка от първата му поява
на екрана. Категоричен е, че си е направил най-страхотния подарък - да
развали черната магия на Холивуд и
да заживее така, както винаги е искал
– без табелки „герой“, „жива легенда“
или „горкия бивш на еди коя си“, преследван от прожектори и папараци.
Смята, че е късметлия, защото може
да се радва на четвъртата си дъщеря
така, както е нямал време с първите
си три момичета. Не случайно вместо
фотоси с поредното признание – орден
за заслуги към Френската държава,
той предпочита да качи в профила си
в Twitter снимката, направена от Ема,
на която е небръснат, но умилен гушка
новороденото си бебе.  

През последните години Брус Уилис
приема все по-малко роли. Виждаме
го единствено в „Бесни страшни пенсии“ и „Непобедимите“, и то защото и
в двата случая виждал насмешливото
намигване на съдбата, което най-прилягало на отдавна оплешивялата му
глава. Всъщност Брус Уилис е рекордьор не само по роли на екшън герои,
но и по броя на клетвите, които е давал, че това е последното му превъплъщение в ченге, междузвезден спасител на планетата или друг безсмъртен
мачо. Според собствените му сметки
светът му дължи благодарност за оцеляването си поне 10 пъти, но на екран.
Такава изглежда е съдбата, с която е
роден или сам е предизвикал, когато
се записва да учи актьорско майсторство – нещо нетипично за младеж с
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на Скендербег

К

огато става дума за Албания, се сещаме повече
за вицове или страшни
истории, отколкото за
нещо интересно за тази
балканска страна, която
през последните години посреща повече американци и западноевропейци,
отколкото собствените си съседи. Когато любопитството надделее, се оказва, че доскоро забравеното от света
място си е цяло откритие. И предизвикателство, ако решите да пътувате
с кола. Веднага след впечатляващите
бункери, които са нарочно оставени
на самата граница, започва истинско
катерене из планините. Острите завои
обаче вървят със зашеметяващ пейзаж, доста странен дори за нас със
стръмните скали и планини, които се
извисяват от двете страни като грамади, в които погледът се разбива.

Не само пролетта променя столицата Тирана. Тя все по-малко напомня на града от времето на Енвер
ходжа. Още първата вечер установяваме, че затворените комплекси, където някога, добре охранявани, са живели в лукс приближените на диктатора,
сега са най-доброто място за купон
или просто за разходка из парковете,
вече населени с кафенета и ресторанчета. На дневна светлина пък правят
впечатление новобоядисаните сгради
и новите, модерни постройки, които
никнат зад гърба на стари джамии и
улици. Центърът е сред най-шумните места в и без това доста шумния
град. Но пък прилича на музей на
открито. Забележителностите са почти една до друга, така че успяваме да
ги вместим между сутрешното кафе
и дългия по балкански обяд. Сградите от времето на Енвер ходжа са
в типичния соцстил, но са оградени
като експонати. Разходката започва
от площад Скендербег и паметника
на легендарния албански герой. Емблематична е построената през 1820 г.
часовникова кула Kulla  Sahatit, която  
и досега гордо се изправя на площада. Ако искате да се покатерите до
върха обаче, трябва да попаднете в
понеделник или четвъртък, или през
уикенда, и то в определени часове.
В съседство е джамията Et’hem Bey,
която е далеч по-достъпна и интересна. Строена е 28 години и се смята за
най-красива в Албания. Забавно е да
се разходите по улица „Буш“, кръстена на американския президент през
2007 г., когато Тирана го посреща като
Бог. Минавайки покрай парламента,
57

Story

Party
къде бяха
звездите

Любов
като на кино
На премиерата на новия българския сериал
„Недадените“ Явор Бахаров и Александра Тюркмен
за първи път официално се появиха като двойка

Явор захвърли
бунтарския
имидж и се появи
в елегантен
черен смокинг
от специалната
колекция H&M
Exclusive Conscious,
а новата му
приятелка бе не
по-малко шик
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