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Трябва да
почерпя
конкуренцията
Фолкпевецът КОНСТАНТИН не е
сигурен дали зад полицейската акция
в дискотеката му и обвиненията, че
там се пласират наркотици, стоят
нелоялни конкуренти, но ако е така,
ефектът е обратен на очаквания
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дна от водещите новини през
последните дни
бе спецакцията
на полицията
в дискотека в
Студентски град,
при която бяха
задържани управителя, служител и петима клиенти на заведението
с обвиненията, че персоналът продава наркотици. Според разследващите
схемата действа поне от няколко месеца, а в клуба има специална стая,
пригодена за използване на скъпата
дрога. Един от собствениците на популярната дискотеката е фолкпевецът
Константин, който също бе извикан
на разпит в полицията. Той бе категоричен, че в заведението му не се продават наркотици, и гарантира за невинността на персонала си. А въпросната стая до VIP сепаретата всъщност
била предназначена за почивка от
шума и разговори по телефона. На
обвиненията, че на стъкления плот
в нея са открити малки количества
дрога, Коцето отговаря, че няма как
да гарантира дали клиенти не внасят
забранени вещества, тъй като през
клуба на вечер минават повече от
1000 души, и няма как нито той, нито
охраната му, която проверява хората
за оръжие и следи за реда в клуба,
да проверяват всеки един посетител
дали не е скрил наркотици някъде в
дрехите си.
Това е поредният инцидент в заведението на певеца за последните
няколко месеца. През март младеж
бе изхвърлен от охраната заради сбиване, който обвини телохранителите,
че е бил налаган от тях, заради което
има черепно-мозъчна травма, глътнал си е езика и е изпаднал в кома.
Впоследствие се оказа, че случаят е
изкуствено раздухан, въпросният посетител на дискотеката е отказал да
даде информация дали пробата му за
наркотици е положителна и в крайна
сметка е имал само цицина на главата, а от гълтането на езика е бил в
предкоматозно състояние. Константин
разкри, че преди това неизвестен извършител хвърлил през въздухопроводите запалително вещество и само по
една щастлива случайност никой от
посетителите на клуба не пострадал.
Дали зад всичко, което се случва в
заведението му, звездата подозира нелоялна конкуренция от хора от същия
бранш, които от злоба се опитват да
Story
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Певецът понякога
сам весели гостите
си в дискотеката
сринат печелившия му бизнес, би ли
предприел саморазправа с виновниците, ако се докажат такива, дали се
страхува за сигурността на семейството си и как жена му Надя го подкрепя в тази трудна ситуация, той разказа ексклузивно пред Story веднага
след разпита си в полицията.

Как се чувстваш след развоя на събития
през последните дни, притеснен ли си?

КОЦЕТО: По принцип съм свикнал с
медийните изяви, но този път е доста
различно. Разбира се, че не се чувствам добре. Не може да петнят непрекъснато името ми, все пак имам
деца и те гледат телевизия. Всички,
които познават и мен, и моя съдружник, знаят, че сме хора на честта. Ако
тези обвинения бяха истина, щяха
първо нас да ни проснат на земята.
Всъщност съм притеснен най-вече за
състоянието на моя управител Игнат.
Той е в следствието, а в същия ден, в
който го арестуваха, почина и баща
му.

Разбрахме, че някой преди време е
правил опит да запали дискотеката ти?
Намираш ли връзка между случаите?

КОЦЕТО: Ако започна да разказвам,
колко още неща има... Не знам защо
е всичко това. Да влагаш душа и сърце, в това, което правиш, и накрая вижте какво става. Разочарован съм,
даже притеснен, не знам какво да
мисля – дали е заговор от конкуренцията, или някаква много сериозна
кампания срещу мен... Не смея да
обвинявам още никого. Но бъдете
сигурни, че рано или късно ще разберем и ще реагираме адекватно.

Какво значи адекватно?

КОЦЕТО: На нападението се отговаря със защита.

Ти самият би ли предприел някакво
собствено разследване на случая?

КОЦЕТО: Аз винаги правя собствено разследване, и в момента също
го правим с моите колеги. Дори за
личните неща провеждам собствено
разследване и винаги се стремя да
стигна до истината.

Ти, както винаги, вкарваш чувство за
хумор. При такива обстоятелства
повечето хора на твое място биха били
много по-притеснени.

КОЦЕТО: Ами аз така оцелявам. Да
плача ли? Ситуацията е неприятна, но няма да успеят да ме сринат.
Когато си убеден в правотата си, с
чиста душа, няма как да те сринат.
Колкото и пъти да сме имали възможност да реагираме малко поостро, да нападнем и ние, аз винаги
съм казвал на моя кум – нека ние
се отнасяме с добро, и ще видиш, че
нещата ще вървят много по-добре.
Вярно, по-бавничко, ще ни се подиграват даже, но рано или късно истината излиза на бял свят и Господ те
възнаграждава да живееш щастливо,
усмихнато... Ако тръгна да правя мизерии на някого, как бих спал, как
бих живял спокойно, как бих се усмихвал на жена ми? Само с добро се
успява, колкото и нелепо да звучи на
хората. Доброто е правилният път.

Разсъждаваш като истински
християнин...

КОЦЕТО: Да, така съм възпитан от
семейството ми.

Заради всичко, което ти се случва,

Звезди

Кендъл сбъдна
мечтата си
да дефилира за
Victoria’s Secret

Д

а си част от най-популярното риалити семейство, се оказа нож с две
остриета. Поне до този
извод стигна една от малките сестри в клана Кардашиян - Дженър, която в момента
жъне успехи по модните подиуми и е
сред любимките на редица световни
дизайнери. Въпреки че работи неуморно и всяка седмица лети до различни точки на света, за да изпълнява
многобройните си ангажименти, все
още се сблъсква с много критики, че
именно известните й роднини са в основата тя да постигне този триумф.

Не са малко зложелателите, които все още си спомнят как в един
от епизодите на Keeping Up With The
Kardashians в изблик на ярост кака й
Ким заяви, че именно тя й е дала кариерата, на която малката й сестра се
радва днес, тъй като благодарение на
нея и известното й секс клипче семейството се сдоби с договор за риалити
шоу. А това им донесе не само милиони долари, но и световна слава.
В последно време Кендъл все по-сериозно обмисля идеята да последва
примера на батко си Робърт и да приключи с изявите си в тв формата. Не
са малко и модните спецове, с които
малката Дженър е обградена, които са
на мнение, че поведението на семейството й може да се окаже пагубно за
кариерата й. И че е по-добре да се отдалечи от телевизионните изяви.
Не може да се отрече, че семейното шоу на Кардашиян отвори немалко
врати за сладката Кендъл и благодарение на него тя се сдоби с милиони
фенове по света, нареждайки я на
Story
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Семейството
є пречи
Красавицата КЕНДЪЛ ДЖЕНЪР успя да се измъкне
от сянката на известните си сестри и днес е сред
най-търсените модели в света

Звезди

Укротяването
на опърничавия
е невъзможно

казват рогата си. Връзката им върви
на приливи и отливи и нито Благо,
нито Есмер се свенят да споделят
това пред света от страниците си в
социалните мрежи. Омерова няколко
пъти трие общите снимки с любимия
й, което е недвусмислен намек какво
се случва във връзката. А преди време на благовото обръщение към нея:
„Глупаво е да се обиждаш на човек,
който не отговаря на твоите чувства.
Това е същото, като да се сърдиш на
човек без ръка, че не е хванал твоята“, тя отвърна със снимка, на която
се виждаше, че брачната халка и годежният пръстен липсват. След като
бурята от пререканията отмина, влюбените се опитаха да замажат караницата, като Благой категорично заявил
пред приятели, че раздяла между него
и съпругата му няма, а тя коментира
сърцераздирателна снимка със сърца,
постната от него, с нежното „обичам
те“.

Докато траеше скарването им,
футболистът си стегна багажа
за България, а Есмер не пожела да
го придружи. И ако тогава Благой бе
засечен в столични заведения, видимо тъжен и некомутативен, то при
последното му посещение в страната ни нещата не стояха точно така.

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ и ЕСМЕР ОМЕРОВА са в

непрекъснати разправии, близки залагат ще останат ли
заедно до края на бременността є

А

ко в началото на връзката на Благо Джизъса и
руската танцьорка Есмер
повечето вярваха, че тя е
жената, която ще го вкара в правия път, повечето вече се съмняват, че някоя някога
ще успее да стори това. С последната
си публикация в Instagram, на която
тя държи нож, гледа заплашително и
е сложила ръка на кръста си, бъдещата майка Омерова отново намекна,

Story
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че „някой“ я е вбесил и е развалил
настроението й. „Внимание, бременна
жена!“ е написала Есмер под кадъра,
с което намеците какво този път я е
извадило извън кожата й – свършват.
Разправиите в младото семейство обаче не са единствено заради бременността на знойната съпруга на Благо
и поради бушуващите й хормони.
Малко след като страстта логично
трябваше да премине в любов, двамата започнаха да се карат и да по-

Снимката, заради която
за пореден път се прокрадна съмнението, че
краят е близо

Звезди
Когато срещнал
половинката си Венера,
ВЛАДО СТОЯНОВ се
въртял в омагьосания кръг
на комара, дължал пари на
мутри, но ултиматумът
на красавицата го заставя
да спре да играе

В

ратарят на „Лудогорец“ и
на Националния ни отбор
по футбол бележи успехи
не само на терена, но и в
личния си живот. От както
през 2013 г. Владо среща
сегашната си половинка в живота –
Венера, той се преобразява изцяло, а
когато красивата разградчанка преди
година го дарява с дъщеричка, футболистът признава, че е истински
щастлив човек. Самият Стоянов е категоричен, че Венера го е променила,
заставайки до него в тежки моменти.
И макар да не дава гласност на проблемите, пред които е бил изправен,
се говори, че става дума за хазарт.
Приятелката му била човекът, чиято
заслуга е той да се откаже да залага
и да излезе от омагьосания кръг на
дълговете, в които бил затънал.

Малцина знаят, че днешната звезда на „Лудогорец“ е израснал в мизерия. Семейството му в Перник
трудно свързвало двата края. Баща му
Бойко работел в едно от пернишките
предприятия, където редовно с месеци бавели заплатата му, а майка му
била безработна. След като от ЦСКА
виждат потенциала на юношата и го
купуват от „Металург“ за скромната
сума от 2000 лв., той всеки ден пътува
с електричката до София и обратно,
за да тренира с червените, защото
родителите му не можели да си позволят да плащат квартира. По-късно
Владо става вратар на „Нафтекс“ и
„Черноморец“ в Бургас и именно там
се увлича по хазарта. Талантливото
момче затъвало все повече и повече,
постоянно вземало пари назаем от
съмнителни типове, които го заплашвали и притискали и се случвало да
им дава цялата си заплата, за да им
се издължи навреме. До следващата
игра и следващите дългове. През 2009
г. заради тежка контузия от „Черноморец“ го изпращат на операция в
Германия, а сумата от 4600 евро, за
Story
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ЖЕНА МУ
ГО СПАСЯВА
ОТ ХАЗАРТА

Звезди

ПРЕДИ УПОЙКАТА
ПРОСТО ГО ЦЕЛУНАХ
170-те кг на Люси Иларионов никога не
са притеснявали АНИ ХОАНГ, но тя се
съгласила за тежката операция за свиване
на стомаха му заради здравето му

С

лед само половин година
от 170 кг Люси
Иларионов ще
отслабне до заветните 80! Поне
така са му обещали лекарите от елитната турска клиника, където продуцентът
преди седмица се подложи
на сложна безкръвна операция по изрязване на стомаха (медицинското название
на интервенцията е sleeve
gastrectomy – бел.ред.). Така
Люси ще има нужда от
доста по-малко храна и съответно ще може да свали
от себе си излишните килограми, които пречат не
само на самочувствието му,
а й удариха и по здравето

Story

24

му - висока кръвна захар,
високо кръвно и рефлукс.
До болничното легло на
любимия си неотлъчно бе
дългогодишната му половинка – поп фолк певицата
Ани Хоанг.
Крехката брюнетка с виетнамски корени от страна
на баща си разказа пред
Story, че операцията на
Люси продължила 2 часа и
в момента той се чувства
добре. Хапва само бебешки
храни, течности и кашички,
защото стомахът му сега е
като на малко бебе и определен период от време
трябва да се храни по този
начин. „Операцията, като
изпълнение за лекарите от
клиниката, които са стра-

хотни професионалисти, не
е била тежка. Тежка бе за
мен, докато чаках Люси
да излезе от операционната. Вярвах и се надявах, че
всичко ще бъде наред, но
нямаше как да не се притеснявам да не възникне
някакъв проблем или усложнение“ - казва Ани.

Когато певицата за първи път чула на какво е
намислил да се подложи
мъжът й, се уплашила много. А когато видяла клип
в интернет как се прави
операцията, сниман в подробности, се разплакала от
ужас. След първоначалния
шок обаче преосмислила всичко и решила да не
се опитва да разубеждава
Люси, защото отслабването
касае здравето му. За жалост всички други методи в
неговия случай се оказваха
или с краткотраен резултат,
или ставало ясно, че не са

особено ефикасни. Докато
участваше в Dancing Stars
преди 3 години, Иларионов
успя да свали цели 45 кг,
но контузиите в коленете,
които получи от тежките
репетиции и които го извадиха от шоуто, наложиха
да остане дълго на легло
и йо-йо ефектът беше неизбежен. Методът с поставяне на гастрален пръстен
по съвет на лекарите не
бил особено ефикасен, както и този за „подгъване“
на стомаха. Така че Люси
решил да бъде краен и да
се подложи на изрязване
на голяма част от стомаха.
Като мускул, дори да бъде
изрязан изцяло, този орган
леко се уголемява отново
с времето и пак се оформя като стомах, но малък.
„Въпреки че ме беше страх
и бях притеснена за цялата
тази манипулация, знаех,
че след нея нещата ще се
оправят. Никога не са ме

Звезди

Бившият я
забремени
МЕГАН ФОКС все пак ще

се разведе с Браян Остин
Грийн, от когото очаква
третото си дете

Ж

урналисти и фенове буквално останаха със зяпнали
от почуда уста,
когато на кинофестивал в Лас Вегас,
двойничката на Анджелина Джоли
ясно показа, че ще става майка за
трети път. Меган Фокс се появи в
прилепнала черна рокля със сиви орнаменти, която очертаваше бременното й коремче. По този начин актрисата демонстрира, че не се притеснява
да разкрие публично, че отново ще
има дете, макар че досега не е коментирала темата и все още упорито
мълчи кой е таткото.
Въпросителните за бременността
на сексапилната брюнетка са много,
особено след като за никого не е тайна, че двамата със съпруга й Браян
Остин Грийн са разделени от почти
година. Досега Меган не е и афиширала да има друг мъж в живота си,
което наведе на мисълта, че може би
бащата на двете й деца е „виновникът“ и за третото й бебе.

Въпреки че бяха заедно в продължение на 11 години, връзката на Меган
и Браян не беше особено спокойна и
хармонична. Те многократно се събираха и разделяха, като основната причина бяха както тежките им характери, така и развитието на кариерите
им. Докато Браян не успя да постигне
големи успехи с работата си, появата на Меган в двете части на лентата
„Трансформърс“ я превърнаха не само
в звезда, но й донесоха и титлата
„секссимвол“. Това допринесе за по-голямото й търсене от продуцентите, а с
това се увеличиха и ангажиментите й.
Story
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Crime

Мафията е
смело
начинание
Репортерът ДОН
БОЛС е взривен по
поръчка на недоволен
от статиите му
бизнесмен

Н

а 2-ри юни, 1976
г. 32-годишният Адамсън,
бивш оператор
и собственик на
развъдник за кучета, звъни на репортера Дон Болс, номиниран за
награда „Пулицър“, специализирал
се в разследването на корупционни
престъпления, и му казва, че има
информация за огромни измами със
земи и имоти от лидерите на републиканците в Аризона.

За взрива може да се съди
по размерите на дупките
в пода на автомобила на
мястото на шофьора

Story
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Болс веднага отишъл на срещата
с Адамсън в хотел „Кларендон“ във
Феникс. Само че на мястото, освен
него, не идва никой. Репортерът се
връща в автомобила си, сяда в него
и пали двигателя. След няколко секунди се чува страхотен взрив. Колата се отлепя от земята и след като
се приземява на гумите си, бавно
потегля, а лявата й врата е отворена. Дон Болс се олюлява и пада по
лице на волана... По-късно полицията изяснява, че причина за взрива
са 6 бомби от динамит, поставени в
колата.
В течение на 11 дни лекарите се
опитват да спасят живота на журна-

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ГРИМ КАТО НА
ДЖЕСИКА ЧАСТЕЙН

&

ТОП
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Смели
решения

Звукът на

СТИЛА

ЛЮБОВТА
Е БОЛЕСТ

НОВИ
МЪЖКИ
УХАНИЯ

Поискай и
ще получиш

Психология

ПОИСКАЙ!
Не можеш да очакваш нещо от живота и
ДА ВИНИШ СВЕТА, че не го получаваш, щом
ти дори не си го поискал

П

оискай и ще ти бъде дадено“ – това е изразът,
който срещаме и в Библията и в различни учения и методики за реализиране на намеренията
ни. „Поискай“ – е първата и основополагаща стъпка и при методите като
утвърждения, визуализация, посяване,
поръчки до Вселената, то е началната
крачка, за да задействаме закона за
привличането, за осъществяване на
желанието ни. Такъв е законът – първо трябва да поискаш.
Много от нас ще кажат: „Аз искам, искам толкова много, но не получавам… Значи не е толкова просто.
Това не действа.“ или „Къде греша,
какво не правя както трябва?“
От моя опит и наблюдения над
другите се убеждавам, че ние често не изпълняваме първата, основна
стъпка, която е най-важна: Поискай!
Да, мислим си, че искаме, но
всъщност в повечето случаи заявяваме желанията си твърде неопределено или сами си поставяме условия
и ограничения. Когато намерението
ни не е конкретно или искаме нещо,
което не вярваме, че ще получим, как
очакваме, че Вселената ще откликне?
Това е все едно да и кажем – „Искам
нещо, но не знам точно какво“ или
„искам това, но по-добре не ми го давай“. Къде грешим? Най-често искането ни е твърде неопределено.

Например, казваме: „Искам да
бъда щастлив“. Но това е твърде
относително – какво е за теб щастие? Кое е това, което ще те направи
щастлив? Какво точно искаш? Назови го.
Казваме си: „Искам пари“. Помисли точно какво искаш, кое е
конкретното нещо, което искаш да ти
донесат парите – независимост, кола,
къща, пътуване до Италия примерно?
Посочете го. Реши за какво точно ти
трябват пари, определи необходимаStory
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та сума. Сега, в условията на криза,
ни се струва, че парите са целта ни.
Те са потребност, средство – да, но
не позволявайте нуждата ви от тях
да измести и изопачи истинското ви
желание.
Искаш да имаш работа. Определи
точно каква работа - с какво би искал да се занимаваш, къде, с какви
хора, кое ще ти носи радост и удовлетворение? Кои са приоритетите ти
в момента – повече пари, повече свободно време, добър колектив – кое е
най-важното условие, на което би искал да отговаря тази работа?

Няма как да се появи нещо подходящо за теб, ако самият ти не си
определил кое е то. На кого разчиташ да реши кое ще е най-добро за
теб? – на Вселената, на съдбата, на
случайността? Ти си този, който трябва да определи какво всъщност иска.
Искаш да имаш любовна връзка?
Определи каква точно връзка търсиш – авантюра, развлечение или
сериозна, с цел брак? С какъв мъж/
жена би искал да се срещаш? Изреди
качествата, които би искал да имаш.
Бъди наясно какво точно искаш. Често си поставяме условия още в момента на искането.
Примерно: „Много искам нова
къща, но знам, че никога няма да
я имам“, „искам връзка, но трябва
първо да отслабна“, „искам да получа
работата, но никога не ме избират“ и
т.н и т.н.
Това е все едно да отидеш на ресторант, да си поръчаш скъпо, изискано ястие и веднага след поръчката
да започнеш: „Може би това не е за
мен, никога не съм получавал толкова скъпо ястие… Не го заслужавам…
По-добре да си поръчам нещо по-евтино… Но много искам скъпото…
Трябва много да работя, за да мога
да си позволя… Но толкова го искам,
много го искам…“ Е, в такъв случай
сервитьорката най-вероятно няма

да ви донесе нищо. Както „решава“
да постъпи и Вселената след такава
объркана поръчка от ваша страна.
Как да задейства целия цикъл за привличане на обстоятелства и хора, които да допринесат за изпълнение на
желанието, когато самият ти не знаеш какво искаш и дори дали можеш
да го поискаш. Последно – искаш
или не искаш? Какво точно искаш?
Дай ясна поръчка до Вселената. Заяви го смело: „Искам“! Често казваме
какво НЕ искаме, вместо какво искаме.

Секс

ПАТОЛОГИЯ ЛИ Е
ЛЮБОВТА
Философът Умберто Галимберти
разсъждава ЗАЩО НЯМА
ЗАВИСИМОСТ ОТ СЕКСА, а
влюбеността е патология

С

транно е, но световноизвестният Умберто Галимберти е на мнение, че в
действителност човек не е
зависим от секс, а истината е, че в любовта е само
един, а не двама – и благодарение на
нея ние получаваме достъп до своята
ирационална част, която в противен
случай би останала скрита от нас.
Сексуалното влечение и агресията са две страсти, които ни свързват
с природата. Първата е необходима,
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за да се продължи родът, втората –
за защита на потомството. Търпим
ги, не правим нищо с тях, затова и
говорим за тях. Религиите, контролирайки чревоугодничеството, сексуалното влечение и агресията, по
същия начин управляват порядките в
обществото, говорейки, че сексуалните отношения между мъжа и жената
предполагат моногамия. Но тъй като
те не издържат на никакви рамки,
започват да се вършат различни престъпления: изневери и изнасилвания...

Науката, още през 800 г. пр.н.е. започва да разглежда сексуалното влечение като сходно на болест, както
се отнасяли към сифилиса, а по-рано и към мастурбацията. Оттогава
това, което за религията е грях, за
науката се превръща в болест. И сексуалното влечение вечно се подлага
на наказание. Или дори се нарича
„зависимост“. За мен зависимост е
това, което отговаря на фройдистката формулировка на принудителното
повторение: аз пуша, аз съм зависим,

Невероятно

11 ГОДИНИ
ПЕША
Канадец обикаля 64 страни за 11 ГОДИНИ БЕЗ
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, губи семейството си,
но мечтае за ново пътешествие

Сн. aрхив

К
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ризата на средната възраст
кара канадския гражданин
Жан Беливо да тръгне на
дълго пътуване. Не какво
да е, а доста необикновено.
Когато навършва 45 години,
той решава, че е време да промени с
нещо начина си на живот. И го прави. За 11 години изминава 75 500 километра в 64 страни...пеша.
Мъжът имал малък бизнес в Монреал, но дошъл момент, в който се
50

замислил за живота си, за смисъла
и каква е неговата роля в този свят.
За да се разсее от мрачните мисли,
които го налегнали, Жан излязъл
да се поразходи пеша из града. На
следващия ден обаче мислите го налегнали отново – и решението било
същото, разходка из малките, уютни
улички на родния му град. Всеки ден
„разсейването“ ставало все по-дълго и
дошъл моментът, в който Беливо решил, че ще направи 600-километров

поход до Ню Йорк. Но, ако може да
осъществи тази идея, защо да спира?
„По-добре да ме изяде лъв в Африка,
отколкото обществото“ - помислил си
Жан и тръгнал на път.

Жена му одобрила идеята за пътешествието, дори му отделила
от семейния бюджет 4000 канадски
долара, които се равняват на около
3000 американски банкноти от зелената валута. А Жан взел със себе си
триколесник, в който натоварил храна и дрехи, аптечка, малка палатка и
спален чувал.
Така започнало приключението,
което днес е признато за най-дългия
преход от известните на човечеството.
Походът си Жан посветил на борбата за мир и защита на децата. В
течение на 11 години той изминал
75 500 километра, преброждайки 64
страни, пресичайки 6 пустини, износвайки 54 чифта обувки и преживявайки десетки спиращи дъха приключения.
В Гватемала и Еквадор например
той бил под покровителството на
местните престъпни групировки, които обаче
толкова се трогнали от
необикновената постъпка, че дори му дали без-

Посоки

ТАМБУРИТО, БИ
И ТАНЦИ ДО З
Зад гърба на ултрамодерното си крайбрежие жителите
на ПАНАМА СИТИ все още предпочитат старите
колониални квартали, карнавалите и уличните забавления
Story
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ИРА
ЗОРИ

Панама очарова с
колоритните си
сгради и улички

П

анама за бродиране, панамска шапка – латиноамериканската страна
отдавна е емблематична
за не един и два атрибута от ежедневието. Напоследък пък Панама стана отново
актуална, този път заради офшорни
далавери, направили куп известни
хора нечестно богати и скандал, превърнал се в маша в ръцете на други,
не толкова известни, които се опитват да придобият власт, каквато още
никой не е имал над човечеството.
Като че ли съдбата се усмихва иронично, връщайки ни в по-стари времена, когато пак геополитическите
интереси на големите като Франция,
Великобритания и САЩ, заедно с
един огромен финансов скандал, по
случайност сдобили именно Панама с
едно от чудесата на съвременния свят
и икономическо чудо за времето си –
Панамският канал. 100 години след
изграждането му изкуственият канал,
свързващ Тихия океан с Атлантика,
събира цели кавалкади кораби, които
плащат солени такси, за да преминат. За милиони туристи 8-часовото
преминаване през сложната система
от шлюзове, наблюдаването на невероятния живот в местната джунгла
или този на местните индианци, е
приключение, заради което са готови
да платят солидни суми. Панамският
канал неслучайно се сравнява с цяла
индустрия, която осигурява на страната приличен доход и влияние. Иронията на историята е, че преди малко
повече от век каналът бил построен
именно тук, а не в съседна Никарагуа, благодарение на чисто финансов
скандал. Френската компания, която
започнала да го строи, продавайки
милиони акции по света, се оказала жертва на некадърни проектанти,
благодарение на които за няколко

години похарчила два
пъти повече от предвидените средства, а
построеното се оказало по-малко от една
трета от предвиденото.
Изправена пред грандиозен скандал компанията започнала масово да
подкупва журналисти и
политици, за да не излезе
истината наяве. Но както
винаги се случва, тя все
пак лъснала. Така в началото на XX век вместо
канал се родил известния
Панамски скандал. Основният печеливш от него се оказали
САЩ. Именно американците се възползвали най-добре от започналите
освободителни движения на територията на днешна Панама и откупили
на безценица правото да построят и
експлоатират бъдещия канал, което
пък ги накарало за една нощ да променят плановете си за мястото му.

Разбира се, за съвременния пътешественик Панамският канал е
интересен не толкова като икономическо или геополитическо явление, а
като особената врата към един странен свят, където няколко индиански
племена още пазят традиционния си
начин на живот, непознаващ електричеството или течащата вода, а само
на хвърлей разстояние от тях към яркосиньото небе са се устремили телата на кули и небостъргачи – рожба
на последния писък на съвременните
технологии. Достатъчно е да прекарате няколко дни в столицата на Панама – едноименния Панама сити,
за да усетите какво е да живеете едновременно в два коренно различни
свята. Първият поглед може дори да
е малко шокиращ с десетките малки
рибарски лодки на фона на блестящите лъскави сгради от метал и стъкло, обрамчили крайбрежието. Такъв
е тукашният свят и за местните хора,
той е напълно естествен. Самите те –
повече от две трети метиси и мулати,
са наследници на индианци, африканци, испански колонизатори и още
други, по-малки етнически групи.
Наследството на историята и паметта на кръвта привличат туристите
към Стария град или, както тук го наричат, Casco Viejo. Обявен за част от
Световното наследство от UNESCO,
този град в града е пълен с колониални сгради, катедрали, музеи и руини от времето, когато Панама е била
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Story

Party

Изумителната ЧАРЛИЙЗ
ТЕРОН отново взе награда
за участието си в „Лудия
Макс: Пътят на яростта“

къде бяха звездите

SOS
Благотворителен концерт
в помощ на „Пирогов“
стр. 64

На гости
Евгени Минчев бе сред
специаните гости на
звездата Джес Конрад
стр. 66

ИЗБОРЪТ
НА НОВОТО
ПОКОЛЕНИЕ
„Междузвездни войни: Силата се пробужда“
беше избран за най-добър филм на 25-ата
церемония за НАГРАДИТЕ НА MTV в град
Бърбанк, Калифорния

Това е откъс от списанието

