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Страхува се да
не остане сама
Никол Станкулова се наслаждава

на нови емоции, но още не е готова да се
раздели с майка си
Story
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Stars К
историите
на звездите

„Не ми липсва, че нямам
братя и сестри. Аз съм
голям егоист и искам всичко
де е концентрирано в мен
и за мен. А и майка ми,
и баща ми бяха с огромни
очаквания и едва ли биха
могли да имат друго дете
и да разконцентрират
усилията си.“

Никол Станкулова

расивата водеща
на прогнозата за
времето по Нова
телевизия определя себе си като
„борсук“, не обича
да пътува и предпочита да подарява подаръци, отколкото да получава. Все нетипични неща за момиче
като нея. „Всеки човек има своите
особености – казва с усмивка в своя
защита Никол. - Аз също не правя
изключение. Майка ми дори постоянно ми повтаря, че никой няма да се
съобразява с мен, защото съм тежък
характер и едва ли би ме изтърпял
друг, освен тя и татко.“
Красавицата се доверява изцяло на
преценките им и е убедена, че те не
просто са най-близките й хора, но и
вероятно ще бъдат единствените, които ще останат до нея в добро или
лошо. В момента Никол преживява преломен момент в живота си. В
сложни отношения е с мъжа до себе
си, а веднага след като излиза от Къщата - се скарва с добри приятелки
от детски години. Защото, както сама
обяснява, се сблъскала със завист и
нелоялно отношение от хора, които е
възприемала по съвсем друг начин.
Преосмисля всичко, а решенията,
които трябва да вземе, се влияят от
най-важния фактор в живота й - нейната майка.
Връзката им е не просто силна, тя затваря кръга от всички възможни емоции, възприятия, отношения, които
Никол би могла да има с други хора
в живота си и я превръща в момиче,
което рядко може да бъде доволно от
себе си - иска повече и повече. Дотолкова изисква от себе си, че дори
не може да спи.

Малкото
магаренце
Още от малка Никол залага на
сериозните занимания. Под зоркия
поглед на майка си тя заляга над задачите, учи английски, а свободното
си време разпределя между тренировките по художествена гимнастика,
плуване, балет, пиано... Не се мисли
за красавица, или поне не разчита на
това, защото е на мнение, че всеки
човек е привлекателен, ако отсрещният го вижда такъв. Но истината е,
че се отличава от съучениците си – с
дългата си гъста коса, с това, че израства по-бързо от тях. „Бях като
9
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Звезди

Без обещания

Божидар
Искренов – Гибона,

се запознава с любимата
жена във фолк клуб, докато
тя празнува развода си

С

лед бурна връзка и тежка
раздяла с певицата Камелия Воче, Гибона решава, че дълго няма да
се влюбва, обвързва или
да обещава каквото и да
било на нито една жена. Но, както
често се случва, съдбата избира да се
присмее именно на тази му клетва.

В една августовска вечер на
2009 г. във фолк клуб, той се забавлява с група приятели, а на съседна
маса Елена празнува развода си в
компанията на приятелки и на своя
син. Наследникът й се оказва причина двамата с Гибона да се запознаят.
Той също като него е футболист и
освен това голям фен на Божидар Искренов. С Елена разменят телефони и
след няколко дни той й се обажда. Тогава е и първата им среща. Не е необходимо дълго време, за да решат да
заживеят заедно. Освен синът на Елена, дъщеря й Марина е също толкова
щастлива от връзката на майка си.

Story
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Котаракът Жорко е
любимец на Гибона

Звезди
Само за три месеца Есил
Дюран създаде собствена
модна колекция и вече
планира втора

З

а някои ролята й на дизайнер е изненада, но тя винаги е знаела, че един ден
ще се занимава с мода.
Това съвсем не означава,
че е загърбила музиката.
Просто е открила още един начин да
изрази твореца в себе си. „Създаването на една дреха е изкуство и модата
не трябва да се възприема само като
част от живота на елитните дами.
Хубавата дреха не само ни представя
добре пред другите, но ни кара да се
чувстваме специални“, споделя Есил.
Идеята за модна марка се родила
отдавна, но певицата все чакала кризата да отмине. Това така и не се случило, затова безразсъдно се хвърлила
в дълбоките води на модния бизнес.

Понякога се страхува да не звучи
твърде самонадеяно, но наистина
се чувства сигурна в това, което прави. Въпреки че като всяка творческа личност, има своите колебания.
Дали обаче известността помага в
новото й начинание, или напротив?
„Може да ми изиграе лоша шега, но
се надявам да не стане така. Хората са толкова отчаяни и унили и си
мислят, че на популярните личности
им е по-лесно. Заблуждават се! Само
така изглежда, тук не е Холивуд и
никога няма да стане. България е
малка и бедна, артистите и певците
не правят милиони.“ Една от целите
на Есил е именно да накара хората
да се измъкнат от сивотата. „Всички
са останали без капка ентусиазъм и
аз се чувствам ужасно самотна понякога.“ Ето защо смело се впуска в
предизвикателството в такова време
да прави мода, да рискува с вечерни
тоалети - нещо, което човек не си
купува всеки ден, и да загърби актуалността на моловете, за да създаде
красива галерия. Тя пък направо ни
пренася в Париж, където в малките
бутици дамите се чувстват специални и обгрижвани с чаша шампанско
в ръка. Иска в галерията, в която се
намират моделите й, да даде изява и
на други български дизайнери. А красивият бял роял не е там случайно.
На него ще се изявяват талантливи
музиканти в специално организирани
Story
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В ролята на
бизнес дама

Големите имена
Маргарет Тачър

плакала еднакво, когато
трябвало да се оттегли
от партиен пост и
когато синът є изчезнал
в пустинята

Т

я може да бъде обичана
или ненавиждана, но никога не допусна да бъде
игнорирана и не остави
никой безразличен. Това
е най-кратката характеристика, дадена за жената, която промени не само Англия и
Великобритания, и не само Европа,
а може би целия свят. Прякорът й
„Желязната лейди“ идва още преди
да стане министър-председател през
1976 г.. Даден й е от съветския вестник „Червена звезда“ след убийствена
критика на руската имперска политика. „Те слагат оръжията преди маслото, докато ние слагаме почти всичко
преди оръжията“, завършва Тачър
речта, която й спечелва легендарното
прозвище.

Оттук нататък името й най-често се свързва с определението
„първата“. Тя е първата жена премиер
в Европа, първият министър-председател на Великобритания, който
печели три пъти подред изборите,
първият западноевропейски лидер,
подкрепил активно политиката на
Михаил Горбачов, довела по-късно
до разпадането на Съветския съюз,
и още, и още. Лицето й е познато
на няколко поколения европейци, за
разлика от това на мъжа, който често може да се види на крачка зад
нея. Това е съпругът й Денис Тачър.
Двамата се срещат за първи път през
1951 г. по политически причини по
време на нейната втора предизборна
кампания за Консервативната партия,
когато е само на 26 години и вече е
претърпяла два провала. Денис е богат бизнесмен, който изненадващо се
оказва мъж, готов да остане в сянката на жена си – нещо, което рядко се
случва и днес, а какво остава за средата на миналия век. Денис изглежда
е подаръкът на съдбата за Маргарет,
който ще й помага до края на собствените му дни. Още преди да се оженят през 1953 г. той финансира второто й висше образование – по право.
Приела като комплимент прозвиStory
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грим в стил
drama
queen

сезонът

на роклите
Флоренция с
вкус на кианти

В стила на
Дрю Баримор

Посоки

Флоренция
ала Да Винчи
В града на разцвета историята се предава по
наследство, заедно с вкуса на кианти и флорентински хляб
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Р

азказват, че през 1300 г.
папа Бонифаций VIII решил да опровергае Аристотел и неговата теория, че
вселената е направена от
четири елемента – земя,
въздух, огън и вода. „Не, направена е
от пет елемента и петият са флорентинците“, отсякъл папата. Само век покъсно именно Флоренция става люлка
на Ренесанса, който слага край на
мрачното Средновековие. Днес флорентинците са може би най-ревнивите
хора на света, особено когато става
дума за история, храна или вино. Достатъчно е да прекарате няколко дни
сред дворците и църквите, да се поразходите по тесните улички, свързващи
десетките площади, гъсто населени
с удивителни скулптури, да изпиете
бутилка кианти в някоя от местните
тратории и да се предадете на местните готвачи, за да ги оправдаете напълно. Дори хотелите, които са на всяка
крачка, в огромната си част се помещават в старинни сгради с витражи по
таваните, широки кралски стълбища и
колонади. Тук всичко е много старо и
много традиционно – от архитектурата
до храната и виното. И много живо.
Може би затова погледът не се дразни, когато между две сгради от 17 или
18 век, обърнали лице към площада,
по който някога се е разхождал Леонардо да Винчи, намерите бутик на
световна модна марка за дрехи, козметика или бижута.

Катедралата „Санта
Мария дел Фиоре“ е
една от най-големите
в света и днес

Флоренция трябва да се поема на
малки порции, защото тук изобилието е твърде голямо във всичко. От
църквите и шедьоврите на ренесансовото изкуство до менюто в местните
тратории и тосканското вино, всичко
е все така разточително, както може
би по времето на Медичите. В превод
Флоренция означава „град на разцвета“ и ние започваме да го откриваме
от площада на катедралата „Санта
Мария дел Фиоре“ (Santa Maria del
Fiore) – емблемата на стара и нова
Флоренция. Огромният купол на катедралата и кулата на Джото (Giotto’s
Tower), залепена за нея, се виждат още
от илюминатора на кацащия самолет
на червеникавокафявия фон на старите
керемидени покриви. Строена близо 6
века, само за купола били използвани
4 милиона тухли, тежащи около 1500
тона. За изкачването им ренеаснсовите архитекти измислили своеобразен
кран. По времето на Да Винчи и управлението на Медичите катедралата
вече била център на живота в града.
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Том Круз зарадва
феновете си с
автографи и не
пренебрегна никого
на червения килим
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На американската премиера на новия хитов екшън
„Забвение“ се стекоха звезди от няколко континента
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