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Без прикритие
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Животът ни е
щастлива лудост
Албена Михова и Милица
Гладнишка споделят своята

рецепта за преглъщане на трудностите с
усмивка, вместо като горчиво хапче
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Звезди
Падане от 7 метра
превръща актьора

Любомир
Ковачев от хулиган

в кротък тийнейджър,
а сметка от мобилен
оператор го сблъсква с
настоящата му любов

К

люката по негов адрес
за различната му ориентация тръгна от „Забранена любов“, хората го
разпознават от участието
му в „Чужденецът“, а усмивките на публиката неизменно се
появяват при въпроса: „Ама, как да
го свържа бе, младеж“. С една дума –
името на актьора Любомир Ковачев
тръгна от театъра, образът му изгря
на малкия екран и затвърди позиции
на големия.

Роденият през 1980-а година в София в семейство на дипломат Любомир е отгледан от баба си в Русе.
Още когато бил едномесечно бебе,
родителите му го взимат със себе си
в Люксембург, но съвсем скоро се налага да го върнат в България. „Като
дете мислех, че баба ми е моята
майка и беше много странно, когато
майка ми се появеше“. Безгрижните
игри по цял ден приключват, когато
Любо заминава за Париж с родителите си, където баща му е изпратен
като културно аташе. Спретнатият
първокласник с шарените тетрадки
учи непознатия език до припадък. Не
му е лесно, но се влюбва във френския още тогава. И точно когато
започва да свиква с живота в романтична Франция, вече четвъртокласник, отново се налага да се върне
в България. „Беше доста шоков момент, от буржоазно училище попаднах в хулиганско, където всички ме
сочеха с пръст, подиграваха ми се и
викаха: „Що за странен тип е този“.
Но аз успях да се внедря бързо. Сестра ми, която по това време беше
тийнейджър, имаше повече проблеми.“ Любо сменя перфектно изгладените ризи с тениски, панталоните
с дънки, обувките с маратонки и не
се притеснява да раздава юмруци на
присмехулниците. „Биех се като зверче. Беше много важно за мен да съм
най-силният в класа, а и бях по-пълStory
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Биех се
като зверче

„За мен е важно
да ме запомнят
с нещо смислено,
а не с някаква си
проста смешка“

Любомир Ковачев

Големите имена

В омагьоса
кръг на дро
Дейв Геън се е срещал със смъртта

и се е измъквал на косъм като котка с девет живота
Story
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ероиновата зависимост
и самоубийствените
импулси на младостта
го научават на ценни уроци. След серията от здравословни
проблеми през 2009 г.
обаче, любовта му към живота става
по-силна отвсякога. Подготовката на
Depeche Mode за турнето с новия им
албум Delta Machine през май 2013а, е в разгара си и означава много
за него. То започва в Тел Авив, а в
България групата ще гостува на 12-ти
май.
„Никога не знаеш дали ще има
друго турне“, казва Геън и затова
смята, че всеки миг е ценен. Това
обаче, са възгледи, натрупани от човек на крайностите, какъвто Геън
бил като млад. „Балансът е много
важен, но преди не мислих така. Исках да изпитам всичко в пълната му
степен, без задръжки и ограничения“,
анализира той живота си, както на
сцената, така и зад нея.

Дейв проявява склонност към ексцесиите още като тийнейджър.
Както много младежи в Англия тогава, той практикува тъй наречения Joy
Riding - краде кола и я кара агресивно, като често провокира преследване с полицаите. След това я запалва
и изоставя „Да се криеш зад някой
зид, когато те търсят, и да не знаеш
дали няма да те хванат, си е голяма
тръпка“, припомня си той.
Ранното му бунтарско поведение
е заместено от опити да се захване с
някаква работа. Върши най-различни
неща, бил е от продавач на газирани напитки до строителен работник.
Този епизод е сравнително кратък в
личната му история, преди да надделее жаждата му за нещо по-креативно. Постъпва в арт колеж, където
учи дизайн и мода и дори печели
отличие за дизайн и аранжиране на
витрини. По това време, започва да
се движи и в ъндърграунд музикални
среди и прави първите си експерименти като изпълнител.
През 1979 г., когато е на 17 години,
по време на репетиции с приятели, се засича с групата Compositon of
Sound, които са впечатлени от изпълнението му на песен на Дейвид Бауи
и го канят да се присъедини към
групата. Всички, обаче са наясно, че
имат нужда от по-атрактивно име.
Геън го ражда абсолютно случайно.
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Да пипнеш опа
на чудовището

Пролетта в белгийския град Монс е време
за бирени фестивали и шествията на Doudou
Story

56

Н
ашката

а пръв поглед Монс
отговаря напълно на
представата за задоволено и скучно градче в
Европа, където всичко
е предсказуемо, подредено и разписано, обезпечено и почистено. Толкова спокойно и смирено
е дори в час пик на делничен ден,
че човек може трудно да си представи, че се намира само на час път
от лудницата на Брюксел. Жителите
му обаче не страдат от липсата на
безумната въртележка в столицата
на Европа. Туристите, които веднъж
са стъпвали тук, също са доволни от
разликата. Мнозина от живеещите в
Брюксел пък използват всеки свободен ден, за да избягат в Монс с влака, който тръгва на всеки 20 минути.
Не се налага да наемате кола или да
ползвате такси. Автобусите от гарата
имат три маршрута, които на практика покриват целия град и освен това
са безплатни. Просто в общината
сметнали, че да се диша по-чист въздух не е толкова скъпо и дори е изгодно за всички.

Животът на Монс тече на големия градски площад (Grand Place),
където гордо се изправя сградата на
кметството. Готическата сграда била
строена повече от два века, преди
да се сдобие със собствен покрив, а
след това да продължи да се разраства. Всеки градоначалник се опитвал
да остави следа със своя пристройка.
През това време по площада минавали войските на победители и победени в многобройните войни на
западноевропейските крале. Заради
местоположението си градът бил желана плячка за всички. В мирни времена пък жителите му се радвали на
охолен живот, благодарение на търговията, която процъфтявала. Всички
промени в живота на хората от средата на XIII век насам минават през
този площад. В обикновен ден той е
покрит с пъстрите чадъри на десетки
бирарии, ресторантчета и кафенета,
които се превръщат в многоцветен
кошер още в първите пролетни дни.
Няма нищо по приятно от това да
седите на припек на чаша бира – тук
се предлагат повече от 200 вида, и
да се наслаждавате на шарения живот наоколо. Дори да не сте фен на
пенливата напитка не може да не се
изкушите от чаша, която прилича повече на пясъчен часовник и се сервира със съответната поставка, която я
държи да не падне. Когато пиете, пък
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Актрисата Ребел Уилсън беше
водеща на церемонията и
междувременно спечели и
няколко статуетки за ролята
си в „Напълно перфектно“
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С много смях, зрелищни изпълнения на сцената и, разбира се,
отличия преминаха тазгодишните MTV Movie Awards
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