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Търсих
богат
мъж и го
намерих
ЕЛЕНА КУЧКОВА е преследвана с неприлични

оферти от футболисти и известни женени
мъже, но се влюбва в популярен бизнесмен и
политик, за да се грижи за нея
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обедителката в известния конкурс
за еротични модели
е една от
малкото
красавици
с подобен
статут, която не се преструва, че може
да живее с мъж само с едната гола
любов. Откакто Кучкова изгря на небосклона на известните изкусителки,
тя честно заяви: „Да, кучка съм!“ След
нелесното си детство, когато баща й
умира и майка й остава сама с две
деца, тя и сестра й заминават за Англия, където Елена работи като домашна помощница. Малко преди това
се е сблъскала с мъж насилник, а след
като се прибира отново в родината,
три години живее с танцьора Стефан
от известната мъжка формация „Максимус“. Но идва момент, в който красавицата разбира, че когато живееш с
някого, когото харесваш само физически, но той не е това, от което имаш
нужда, любовта отлита през комина.
Медийната слава й отваря нови пътища, изпраща й стотици ухажори и тя
решава, че сега е моментът, в който
може да си позволи да избере такъв
мъж, какъвто винаги е искала. И не
се срамува да го каже в прав текст:
„Да, сега аз съм не само красива, но
и известна. Загърбвам всичко лошо,
което ми се е случило, искам да забравя трудностите, започвам нова работа
и слагам ново начало. И имам нужда
от мъж с възможности, с когото да си
позволя един нормален начин на живот.“

Израснала без баща, Елена дълбоко
в себе си изпитвала нужда от някого,
който да я закриля, да се грижи за
нея, да я напътства и глези. Да бъде
водещата фигура във взаимоотношенията им, да е силният, на когото може
да се опре. „Стефан не беше това,
което търсех. Още преди конкурса отношенията ни бяха изстинали вече и
живеехме като съквартиранти. Когато спечелих титлата, това вече беше
поводът той да се изнесе от къщи. В
него харесвах само атлетичното му
тяло, но в един момент това вече не
ми беше достатъчно. Аз си падам по
по-големи, улегнали мъже. Да, той ме
обичаше много, но разбра, и решихме,
че е по-добре да си останем приятели“
- разказва Елена. След като славата
я застигнала, не закъснели и офертиStory
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Преследвана от психопат
На Кучкова й се е случвало да има
оферти от всякакви мъже, дори
и от такива, от които могат
да те побият тръпки от страх.
Случаят с анономния от facebook,
който сменя профилите си, след
като Елена блокира поредния, от
който й праща притеснителни
съобщения, още не е разрешен.
Стигнало се дотам, че психопатът явно започнал да я следи,
тъй като знаел номера на колата
й и й съобщавал в социалната
мрежа как току-що е паркирала
еди-къде си и какво е направила
преди 5 минути. Веднъж дошъл
в заведение, където тя била с
приятелки, цяла нощ я поздравя-

вал с песни и се изръсил с почерпка
бутилка Moet&Chandon. Но така
и не се показал кой е. Красавицата съвсем се изплашила, когато
тайнственият мъж започнал да
й изпраща нейни снимки с надписи върху тях какъв секс можело
да правят двамата. Освен него,
имала и още няколко подобни случая. Сегашният й приятел скоро я
попитал: „Добре, кажи ми, нужна
ли ти е охрана?“ Елена счита, че е
малко глупаво еротичен модел да
се разхожда с гардове по петите,
но от друга страна се замисля, че
кой знае какво може да й се случи,
ако не предприеме мерки за сигурността си.

Звезди

Вече не се
доказвам
пред себе си
РУСЛАН МЪЙНОВ

намерил баланса в живота
си, след като се научил да
не се състезава

Т

ой продължава да носи
онази детска усмивка, с
която го познаваме от
много години. И наистина
се гордее с отслабналата
си фигура, най-вече, защото с нея се чувства истински добре.
Но най-добре му е, когато осъзнае,
че вече не изпитва нужда да се състезава и да доказва най-вече на себе си
колко е харесван. Към подобни размисли и откровения го тласка въпросът дали на 8 май в зала 1 на НДК
в София, където ще изнесе голям
концерт, ще има някой специален за
него човек. „Освен майка ми, която
идва специално за концерта, други
специални няма да има“, закачливо
се усмихва Руслан, пресичайки опитите да се ровим в интимния му свят.
Все пак разказва: „Господ е благосклонен към мен. Но защо на всяка
цена трябва да има някой до мен, за
да съм добре? Добре, ето как стоят
нещата – не съм останал зарязан, но
и няма да се женя. Такъв е периодът
в живота ми. Както казва един мъдрец „по-добре стой гладен, отколкото да ядеш боклуци, по-добре бъди
сам, отколкото с когото и да е“. Аз
съм на това мнение.“
За 37-годишния изпълнител нещата от живота са се променили много, най-вече като вътрешно усещане.
Смята, че е приключил състезание-
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то за харесване, което човек води
най-вече, за да се докаже пред самия
себе си, и това го кара да се усмихва
по нов, малко загадъчен начин. „Този
състезателен момент, когато човек
доказва на себе си, а после и на другите, че е харесван, че е обичан, отминава с годините и вече не всичко
е на всяка цена – разкрива новата си
философия Руслан и продължава –
по-важно е момичето, с което си да е
такова, че да споделиш някакви мисли, идеи. Да чуеш какво е научила и
ти да разкажеш. Да има нещо общо
с теб, не просто да е гадже, което показваш.“

Кога, как и дали това ще се случи
с любимеца на публиката, дори
родната му майка не си позволява
да го пита, категоричен е той. „Като
всяка майка, тя се чувства добре около децата си, но не задава въпроси“,
лаконичен е Мъйнов. Още повече,
че момчето било на 17, когато напуснало родния дом и заминало за България. Така вече 20 години сам решава житейските си въпроси. Но една
носталгия – тиха и светла, се трупала
в душата му тези две десетилетия
и дошъл моментът да излезе наяве.
Как? По Русланоски – с грандиозен
концерт с оркестъра на Пловдивската опера, на който ще звучат руски
цигански романси, любими песни от
филми и... Всъщност концертът ще
бъде нещо като представяне на дълго
мечтания албум на Руслан, в който
обаче не могат да се поберат всички
песни, които е носил в сърцето си десетилетия, и сега иска да изпее с една
особена носталгия с вкус на мечта.
„Това са песни които е пяла майка

Звезди

ДЪЩЕРЯТА НА КЪРТ
КОБЕЙН – ФРАНСИС,

води отшелнически живот
и страда от параноя

Е

динственото дете на загиналия фронтмен на „Нирвана“
и актрисата Къртни Лав
рядко се появява сред хора
и, както тръбят близки на
момичето, се е превърнала
в параноичка.

ЖИВЕЕ КАТО
ЗАТВОРНИК
Story
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Позовавайки се на доверен източник, The Sun съобщават, че „Франсис
рядко излиза от дома си и моли близки и персонала на къщата да й пазаруват и да й носят най-необходимото,
докато самата тя по цели дни прекарва у дома в самота. Рядко на гости
й идват приятели.“ За последната половин година Франсис е била видяна извън къщи само няколко пъти.
„Домът е превърнат в непревземаема
крепост, отделен е от външния свят с
високи огради, а във всяка стая има
кабелна телевизия...“, съобщава още
изданието.
Съвсем наскоро стана известно и
че следователите са решили да преразгледат делото за смъртта на Кърт

Звезди

Той е само мой
МИЛИЦА
ГЛАДНИШКА се смята

за късметлийка, влюбена
е по македонски и няма
намерение да дели с
никого новата си любов

В

„Като две капки вода“
всички й се радват, защото
и смехът, и енергията й се
оказват някак заразителни.
Но пред екраните все повече й завиждат. Миналата
година дебютира в състезанието, а
сега вече раздава оценки. На някои
им върви – влизат, побеждават и стават звезди. Класически мисли на неуспелите и онези, които дори не са
опитали. А дали е точно така? „Родила съм се с усмивка на лице! По
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природа съм весела и лъчезарна, и
търся хубавото, красивото във всяка
ситуация, във всеки човек, дори в облаците“, казва Милица.

За разлика от гена на смеха, с който се е родила обаче, този на късмета не й е по рождение. Вече дипломирана актриса и певица, дълго
не можела да си намери работа и от
опит научила какво е да нямаш пари
дори да си купиш билет за автобуса.
Опитвала да изкарва хляба си като

музикант на кораб, но се отказала.
Когато почти се била отчаяла, я взели да работи като пееща сервитьорка
и това й се струвало истински късмет. После заминала за Лондон и работила пак като сервитьорка, докато
един професор по музика безплатно й
давал уроци заради таланта, който открил. Но късметът, както й се усмихнал, така и отлетял. Толкова за родената с късмет Милица, която рядко
разказва за перипетиите в живота
си и обикновено разказът свършва

Звезди

КАКВО
КРИЕ?
Танцьорът АТАНАС
МЕСЕЧКОВ от Dancing
Stars e сам вече година
и половина след дълга и
обсебваща връзка

С

поред голяма част от хората, които не го познават, той е надут, странен
и амбициозен. За онези,
които е допуснал до себе
си, Наско е 26-годишен
магнетичен мъж, посветил живота си
на магията на танца, а надменността е оставил за хората, които дори
не са направили опит да общуват с
него. Но откакто е част от риалити шоуто Dancing Stars, се налага да
приеме всички позитиви и негативи,
които носи известността. И въпреки
че в началото му харесвало, сега би
заменил славата с пълна анонимност.
„Бъркат се в личния живот на брат
ми, на детето му, в личния живот на
майка ми, в измислен мой личен живот, който те дори нямат представа
какъв е и няма да разберат“, разпалено коментира слуховете, които заливат публичното пространство.

Първо мълвата разнесе, че танцьорът дължал 15 хиляди лева на
партньорката си от миналогодишното
издание на танцовото шоу – каскадьорката Стелла Ангелова, и че е бил
на нейна издръжка в САЩ. „Не съм
стъпвал в американското посолство,
не съм си подавал документи за виза.
В Щатите не съм стъпвал“, готов е
да парира написаното той. Това, че е
Story
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взимал пари от нея, също не е вярно,
както и новината, че и тя е заемала
суми от него.
Когато Стелла беше в България,
двамата бяха изключително близки. „Тя нямаше приятели тук, само
няколко познати гимнастички, но
не се чувстваше близка с тях. Тя ме

обгърна и станахме единни – дали
ще ходим на вечеря, дали ще се разхождаме. Тя имаше нужда от човек,
на когото да има доверие. Три месеца бяхме неразделни“, спомня си
Наско. Въпреки че имал нужда и от
моменти за своите приятели тогава. Дори заминал за Гран Канария и

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

НА КАКВИ
ПРОЦЕДУРИ
СЕ ПОДЛАГАТ
ЗНАМЕНИТОСТИТЕ

&

ПЪСТРИ
КОМБИНАЦИИ
ЗА ПРОЛЕТТА

Вдъхновение
от Том Форд

В ПРАВИ ЛИНИИ
ОТ КАКВО СЕ
ВЪЗБУЖДАТ
ЖЕНИТЕ

Как да направим
живота си по-цветен

Fashion

СУЕТАТА ДА
ОБИЧАШ
Том Форд успява да задържи
любовта в свят, в който емоциите
се използват за разменна монета

З

Сн. Photoshot/Vision Services, Guliver Photos

а него дрехите са забавление, стилът - отличителен, а любовта – една
единствена. Загърбил опиянението на
коктейла от алкохол и наркотици, който славата винаги оставя като отпечатък,
Том от няколко месеца се радва на малкия
си син Александър Джон Бъкли Форд. Щастието му е споделено, защото любимият му
мъж Ричард е до него, като двамата сключиха брак наскоро. „Никой няма да види нашия
син, защото аз не искам да го използвам, за
да се перча пред медиите“, категоричен е
Том, който иска да опази детето възможно
най-дълго от набезите на папараците.
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Том Форд и
Ричард Бъкли
в компанията
на актрисата
Кейт Хъдсън

Секс

СЕКС ПРЕЗ СЪЛЗИ
Защо жените се възбуждат от

МЪЖЕ В ЖАЛКО ПОЛОЖЕНИЕ

Сн. Shutterstock

Ф
Story

актът, че за
много жени да
съжалят някого, често е синоним на това
да го обикнат,
изглежда нарушава всякакви принципи на еволюцията. Та нали на жените
им е присъщо да харесват
силните мъже, героите и
победителите? Точно от тях
след това израства силно и
здраво поколение?
Но проблемът с естествения подбор е в това, че
44

той е изтъкан от логични
противоречия, ако не броим нелепите случайности,
смехотворните казуси и
катастрофалните неуспехи,
които, трябва да признаем,
също играят съществена
роля в развитието на нашата планета, макар и сега да
не става въпрос за тях.

Между героя и
страхливеца
Да погледнем един прост
модел – условно взимаме
същество от мъжки пол,

което ще бъде Герой. И
негова противоположност –
Страхливец. Кой от двамата ще спечели в еволюционната битка?
Да допуснем, че Героят
излиза в неравна схватка
със стадо бизони, за да
осигури храна, а това води
до екстаз жените, докато
Страхливецът ще чака през
това време и най-вероятно
ще умре от онанизъм, така
и не предавайки никому
жалките си гени. Идеалната схема за идеалната
еволюция. Но... В реалния
живот бизоните може да не
се съгласят на този изход
от сблъсъка и точно тук е

проблемът. Изпотъкпканият
труп на Героя ще прорасне
с мъха на генетичното забвение, а истинският победител ще стане Страхливецът, който е донесъл вкъщи
малък, но определено вкусен заек.

Майчински инстинкт
Общоприетото мнение,
което се поддържа от повечето психолози, е, че на
жените им харесват смелчаците, а притеглянето на
някои от тях към слабаците, се обяснява с факта,
че в някои момичета се е
спотаил майчинският инстинкт - те бъркат произво-

Посоки
„Градината на скромния чиновник“ сякаш
плава върху водата

Небесна
хармония
Story
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Раят е в небесата,
а СУДЖОУ е на
земята, гласи китайска
поговорка за града на
каналите и градините
в делтата на Яндзъ

И

ма няколко места по
света, които по някакъв
начин се отъждествяват
с романтична Венеция
заради най-важната си
особеност – каналите
и неизменните лодки като основно
средство за предвижване, привличащи тълпи от туристи, които държат
да видят и изпробват водните улици
на всяка цена. Суджоу е един от тези
градове. Пътешественици от Европа
го наричат Източната Венеция още
преди векове. Но Суджоу е различен
от всички други Венеции, именно защото е в Азия.

Замряла в безвремието на делтата на великата река Яндзъ, старата
част на града е едва 14 кв.км., но е
известена в цял свят със своите великолепни градини, изградени между
езера с лотоси, изящни мостчета с
плачещи върби и алпинеуми с уханни цветя – недостижими образци на
класическото парково изкуство на
източната страна. Този малък свят е
останал непокътнат от урбанизацията, обградила отвсякъде този остров
на безвремието - индустриална зона
на изток и нов квартал на запад. За
щастие, възприемането на времето и
мирозданието при китайците е твърде
различно от нашето и колкото и да
се развиват в посоката на западната
цивилизация, те винаги ще носят в
себе си частица от миналите векове.
По време на разцвета на китайската
култура, от управлението на династиите Сун и Мин, градините в Суджоу
са били 200. Днес са само 69, но ги
има и те са обект на преклонение.
Суджоу е възникнал преди повече
от хиляда години в провинция Дзянсу, на бреговете на езерото Тайху. По
време на династията Сун (960 г.–1279
г.) градът се утвърждава като произ55
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МИХАЕЛА ФИЛЕВА и
VENZY често се доверяват на H&M за визията си и дойдоха заедно
на представянето

къде бяха звездите

Модни
страсти
с H&M

На специална шопинг
вечер с много звездни гости
шведската марка представи
колекциите CONSCIOUS и
CONSCIOUS EXCLUSIVE

Финал с
продължение
В „Под прикритие“ се
готвят за нов сезон
стр. 62

Музикални
награди
„БГ Радио“ обявиха
номинациите си
стр. 64

Рожден ден

Звезди отбелязаха
празник с пищно парти
стр. 66
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