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Краят на
кралската
любов
УИЛЯМ не иска нито
повече деца, нито КЕЙТ,

но не може да се разведе
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астъпи
ли време
разделно
за Уилям
и Кейт?
Колкото
и строга
да е цензурата за
подобни предположения в кралския
двор, скандалите, които двамата си
спретват, говорят недвусмислено. По
всичко изглежда, че романтичната
приказка за Пепеляшка и принца в
случая с Уилям и Кейт няма да завърши с „...и живели дълго и щастливо“, поне по отношение на втората част.
Броени дни преди да поемат на
своето бебешко турне в Нова Зеландия, принц Уилям недвусмислено
заяви, че не иска повече деца, поне
засега. Познавачи на кралския протокол веднага определиха това изказване като недопустимо, освен ако
не е послание, че херцогът на Кеймбридж с удоволствие би натирил
своята херцогиня, ако можеше.
Кейт е излишна в живота му и
изморен от скандалите на ревност и
опитите й да го направи просто елемент от идеалното си семейство, той
вече не я подкрепя дори в сложните
дворцови интриги. Дори кралските
фотографи забелязаха, че по време на
семейното посещение в Нова Зеландия, което трябваше да бъде демонстрация на идилична любов, двамата
се държат на такова разстояние един
от друг, сякаш се страхуват, че ако се
докоснат, ще се взривят.

Скоро Кейт допусна и друга фатална грешка, която й навлече
гнева на обикновените поданици. Тя
отиде да пазарува като обикновена
майка, но не съвсем. Огромна черна
лимузина я откарала до магазина за
бебешки дрешки, който се намирал
само на няколкостотин метра.
Охраната й пък притеснявала другите клиенти, а касиерките със завистлива злоба отчели, че херцогинята пазарува като истинска новобогаташка и харчи без да се интересува
от цените, които не би могла да си
позволи и в сънищата само преди
три години, когато не беше кралска
снаха. Уилям не само не придружил
жена си, но изглежда тайно се радвал
на провала й.
За Уилям Кейт беше компромис
между потомствените му задължения
Story
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Голямата африканска любов на принца
Уилям и Джека, както галено наричат Джесика Крейг, се запознават,
когато са едва 16-годишни, но голямата любов пламва по-късно, по
време на втората лятна мисия
на престолонаследника в Африка. Тогава той още учи в Итън.
Кения го пленява с онази магия, на
която никой не е устоял. Научава
се да живее на палатка, близо до

Снимки на
Уилям и Джека
от преди
месец взривиха
Кейт

диви зверове и отровни змии, без
цивилизация и с цяла тумба бивши
наркомани, алкохолици и криминално проявени типове, изпратени да извоюват своя втори шанс
за нормален живот. Нещо повече,
израслият със златна лъжичка в устата кралски внук се заразява от
бацила на свободата, която дава
природата на Кения. И в този
момент се появява Джека.
Тя е дъщеря на богатия и влиятелен земевладелец Иън Крейг, който управлява резервата, където
пристига Уилям като доброволец
по проект за запазване на дивата
природа. Джесика е висока, слаба,
със златисторуса коса и слънчев
загар, който никога не губи. Добре
образована, Джека в същото време е истинско дете на природата. Умее да не обръща внимание
на кралския произход на момчето,
с което копаят траншеи рамо до
рамо, нито на неизменните бодигардове, които ги следват като
сенки, щом поемат на разходка

към някой връх. Четири месеца
Уилям и Джека работят и живеят заедно, необезпокоявани от
нищо и за първи път Уил споделя
с момчетата от охраната си, че
това е най-невероятното момиче, което някога е срещал. За нея
това е първата истинска любов,
а за него - комбинация от свобода
и чувства, каквито никога не е
имал. Всичко е толкова истинско,
че дори бодигардовете на Уилям
се опитват да останат незабележими и тактично извръщат
очи, когато двамата се целуват.
Остават невидими и в онази
приказна кенийска утрин, когато
Уилям и Джека посрещат слънцето на близкото плато и на фона
на изгрева принцът пада на колене
с думите: „Джека, ще се омъжиш
ли за мен?” Там, в Кения, двамата
кроят планове за бъдещето и се
уговарят, че Уилям ще се върне
в любимата си Африка, веднага
щом завърши университета.
Джесика обаче никога не облича
сватбената рокля. От една страна за кралица Елизабет подобна
идея е повече от немислима, а
от друга Джека трябва да изби-

Джесика отмени
сватбата
си и остана
най-добрата
приятелка на
принца

ра между любовта, която би я
обрекла на живот, с който никога
няма да свикне, и света, който
нарича своя единствена родина
и любима съдба - бившата британска колония Кения. Момичето
обаче остава в живота на Уилям
завинаги.

Звезди
ИВО ТАНЕВ одобрил

избраника на дъщеря
си, въпреки че Десо от
„Мастило“ е само
с 5 години по-млад от него

Н

а един от най-енергичните участници в шоуто
„Като две капки вода“
никак, ама никак не му
личи, че вече е дядо.
Може би не толкова заради активното спортуване и здравословния начин на живот, който води,
а по-скоро заради позитивния поглед
към света и мъдростта да не робува
на клишета. Иво Танев има внучка на
годинка и четири месеца от дъщеря
си Албена, а баща на малката сладурана е китаристът на група „Мастило“ - Десислав Данчев-Десо. Музикантът е с 18 години по-възрастен от
красивата си половинка и само с 5
по-млад от тъста си, което в много
подобни случаи би означавало пълен
отпор от страна на таткото на булката. Често бащите на момичета са до
толкова ревниви, че трудно приемат,
че дъщеричката им е вече голяма и
си е намерила мъж. А ако се случи
така, че избраникът е доста по-възрастен от нея, негативните емоции
към него могат да избухнат с пълна
сила. При бившия водещ на „Треска
за злато“ и „Стани милионер“ обаче
не се случило така и той стоически

ЗЕТ МУ Е
ПОЧТИ
ВРЪСТНИК
приел факта, че момичето му се е
обвързало с почти негов връстник и
даже ще му роди дете.

Иво с дъщеря си
и зет си Десо,
който му е
почти набор

Story
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„Разбрах от самата нея, че е с
Десо от „Мастило“. В нашето семейство няма скрито-покрито. Но
не се притесних от това. Да, разликата във възрастта им не е малка
и в някои случаи това не е положително, но пък в други е. С Ал-

бена говорихме по въпроса, ние сме
си приятели, но тя е разумен човек
и сама взема решенията си. Освен
това мога да кажа, че макар Десо да
е само с 5 години по-млад от мен,
той е с много по-младежки разбирания от наборите ни. И от мен също,
аз съм доста по-консервативен“ - уверява Танев. Добавя, че никога не е
бил от ревнивите бащи, които пазят
дъщерите си с пушка, това винаги му

Звезди
ЛОРА КАРАДЖОВА

намери сродната си
половинка, Део е щастлив
от новината за бебето

С

лед осемгодишна връзка
любимците на цяла България – Лора Караджова и
Деян Славчев, поеха в различни посоки. Решението
да се разделят дойде след
съвместната им ваканция на остров
Сао Висенте, Кабо Верде, където
няколко дни караха сърф през деня
и прекарваха вечерите в разговори.
След като се върнаха в България,
певицата си събра багажа и напусна
жилището, където живееха заедно.
Изхабена връзка, погубени надежди,
липса на дете, кариера, разногласия –
предположенията за решението на
двамата валяха едно след друго. Както и имената на жени и мъже, които
се свързваха с Део и Лора при всяко
тяхно появяване в обществото.

Но ето, че дъщерята на Данчо
Караджов реши да сложи край на
догадките и спекулациите и преди
няколко месеца, на вторите годишни хип-хоп награди в зала 1 на НДК
тя се появи с любимия си подръка,
а малко след това обяви и че очаква
първото си дете от него. „Умишлено
се появих на публично място с него,

Story
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По времето,
когато Лора, Део
и Вальо караха
заедно сноуборд

БЪРЗА
И ДРЪЗКА
за да спрат спекулации и предположения, че имам връзка с всеки,
с когото се познавам или направя дует“ - каза тогава Лора и не
скри, любовта към мъжа до нея
и радостта от факта, че ще става
майка, макар и бебето да не било
планирано. Но както обича да казва певицата – в живота няма нищо
случайно. Баща на детето е с чети-

ри години по-младият от нея варненец Валентин Славов, стар познайник
на двамата бивши, още от времето,
когато карали ски и сноуборд заедно.

Новината зарадва и Део, който
мина през няколко неперспективни
връзки след раздялата с Лора, преди
да намери половинката си в лицето
на екзотичната красавица с нигерий-

Звезди
Драматичната връзка
на АСЕН БЛАТЕЧКИ
с ДИЛЯНА ПОПОВА,
разкрита първо от Story,
продължила с прекъсвания
повече от 3 години

С

ензацията за любовната история на двама от
най-красивите български
актьори, с която Story
гръмна през пролетта на
2012-а, от броени дни отново е номер едно на светския небосклон. Асен Блатечки направи своя
избор – раздели се с жена си Катерина и заживя с Диляна Попова. В
крайна сметка чувствата победиха
разума и угризенията и героите в
тази история са вече официално заедно. На красивата актриса дори й
предстои да дари любимия си с дете –
второ за него и първо за нея.

Преди година обаче новината, че
Блатечки има извънбрачна връзка, беше посрещната на нож и Story
беше анатемосано като „жълто списание“, което прави непростими
скандали с грозни измислици, без да
носи отговорност дали с това може
да развали нечие семейство и да урони престижа на известни личности.
Потърпевшите излязоха с отворено
писмо до медиите, в което категорично отричаха между тях да има нещо
повече от приятелство и колегиални
отношения и изразяваха своето възмущение от тиражирането на лъжливи слухове. Но всичко се оказа самата истина.
Макар и до момента Асен и Диляна да не коментират отношенията
си, ако се върнем малко назад и се
опрем на факти от интервюта, които
двамата са давали през това време,
можем да стигнем до извода, че драматичната им, почти като на кино
любов, е минала през своите върхове и спадове, раздели и събирания в
продължение на цели 3 години. Все
пак, един харесван и известен мъж,
като Асен Блатечки, надали само за
няколко месеца успява да се влюби
така, че безразсъдно да зареже жена
си, с която живее повече от 15 години, и 14-годишната им дъщеря.
За него от край време се носят
слухове, че не устоява на красиви
жени, въпреки че се водеше щастлиStory
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КРИХА СЕ
ТРИ ГОДИ

СЕ
ИНИ

во обвързан с Катерина Горанова, негова колежка актриса и режисьор. Но
като умен мъж досега актьорът никога не позволи някоя от забежките му
да стане обществено достояние и с
това да нарани семейството си. Мнозина свързаха новото начало, което
той постави в живота си с Диляна, с
така преекспонираната криза на средната възраст при мъжете. 40-50 години е възрастта, в която представителите на силния пол често започват да
изпитват желание да направят нещо
импулсивно и имат нужда от драстични промени в живота си. А по-младата жена им дава доказателство пред
тях самите, че все още са желани и
силни. Но дали повратът при лошото момче на българското кино, както
обичат да наричат Блатечки, може
да бъде вместен в клишето „криза на
средната възраст“? По-скоро в този
случай е по-сложно – става дума за
любов. Такава, от която не можеш
да избягаш, не можеш да забравиш,
колкото и да се опитваш да не нараниш скъпи на сърцето ти хора. „Правил съм всякакви простотии за жена.
Мъжете изпростяват много, като са
влюбени. Ама много. От опит го казвам“ - признава сам актьорът. Но решението да се раздели с жената, на
която е посветил толкова години от
живота си и да остави дъщеря си в
крехката тийнейджърска възраст, надали може да се отнесе към тези случаи. Решението за това, и то от отговорен мъж като Блатечки, със сигурност е взето трудно – тогава, когато
той самият е разбрал, че наистина е
срещнал любовта. И се е предал пред
чувствата.

Кога е започнало всичко? Най-вероятно към края на 2011 г. В едно
интервю през ноември 2012 г. Диляна Попова, за пръв път след раздялата си с певеца Дичо, признава,
че има мъж до себе си. Мистериозният любим е в живота й от повече
от година, споделя тя. Не иска да
го разкрива, но двамата обмисляли
да минат към по-сериозна крачка в
отношенията си. Освен това признанието на Диляна се случва няколко
месеца след скандала, в който Story
разкри, че с Блатечки имат забранена
любов. „Щастлива съм с човека до
мен. Дава ми всичко, от което имам
нужда. Да се чувстваш обичана и да
обичаш, приятелство, доверие. С него
получавам сигурност и спокойствие,
така че бих могла да създам семей25
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Големите имена
СТИВЪН ТАЙЛЪР

почти две десетилетия се
бори със зависимостта си
от наркотиците. Сега е
чист, но осъзнава, че пак
може да се изкуши

П

рез последните 14 години той се бори със зависимостта си от дрогата,
раздели се с поредната
си жена, стана дядо,
претърпя операция на
гърлото, разкри, че е
болен от хепатит C, призна, че е спал
с мъж, на няколко пъти влизаше в
клиники за рехабилитация и направи публична разпра с колегите си от
Aerosmith. Сега е трезвен и отново с
групата си. „Изненадан ли си, че си
жив все още?“, пита Опра Уинфри
след като току-що е прочела автобиографията му - „Пречи ли ти шумът
в главата ми“. „Да“, спокойно отговаря рок легендата. докато двамата
се разхождат из имението му в Ню
Хемпшир.

Голяма част от живота на Стивън
Тайлър минава в опиянение, а шумът
в главата му чуват всички, които слушат неговата музика. „Наркотиците
ме караха да се чувствам като рок
звезда още преди да стана такава.
Мислех, че рок звездите правят точно
това“, обяснява редовното надрусване
Стивън, който най-малко осем пъти
се е лекувал в различни клиники.
Най-дългият му период на трезвеност
е 12 години, след което отново се
поддава на изкушението. Сега успява
да устои, но осъзнава, че някой ден
пак може да се върне към опияняващата власт на кокаина. „По наше
време, за да станеш известен, трябваше да гастролираш. От 1972-а до
1979-а ние почти непрекъснато бяхме
на път. Свирили сме по няколко пъти
на всяка сцена в Щатите. Никога не
бихме могли да го направим без наркотици. Те ти дават енергия, усещане,
че можеш да преместваш планини,
да изхвърлиш тази креативна енергия.
Всъщност, всичко това са глупости.
Под въздействието на наркотиците ти
не си ти. Струва ти се, че си окей, но
не е така. Затова през 80-те имахме
непрекъснато проблеми“, връща се
към началото на пътя музикантът.
Story
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

Музикални
фестивали
диктуват
трендовете

Звездни
ухания

&

СИГНАЛНИ
ЦВЕТОВЕ
ЗА ЛЯТОТО

СТИЛЪТ НА
MTV НАГРАДИТЕ
КОМПЛЕКСИТЕ
НА МЪЖЕТЕ

Тайната на дългия и
здравословен живот

Посоки

С перо
и шпага
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МУСКЕТАРСКИТЕ
МЕСТА са скрити в

сърцето на Париж на един
мост разстояние от блясъка
на съвременния мегаполис

К

огато пристига в Париж, яхнал коня и мечтата си да
стане легендарен мускетар
и да продължи семейната
традиция, гасконският младеж Д’Артанян успява да си
уреди три дуела, още преди да е разтоварил дисагите си в квартира под наем.
Така започва легендарната история на
Александър Дюма-баща, която продължава да възбужда въображението на
поколения, да вдъхновява сценаристи
и режисьори да надникнат там, където
прислужници и кардинали, придворни
дами и кралици плетат интригата на историята. Къде обаче се развиват вълнуващите събития от романа и можем ли
да се докоснем до частиците от онова
невероятно минало? Стъпките на мускетарите ни отвеждат в сърцето на Париж, само на един мост или на няколко
преки разстояние от емблематичните за
френската столица места като Лувъра,
Люксембургската градина и все така лениво влачещата се река Сена.

Има два начина да попаднете в романтичния и опасен Париж на шпагите – по Кралския мост или по моста
Ла Турнел. Той е един от най-старите в
града, макар че днес има твърде съвременен вид и звук със своите три ленти
за движение. През XVII век обаче, той
бил все още дървена тясна конструкция,
подходяща най-много за конски галоп.
Това, което не се е променило от мускетарските времена, е великолепната гледка към катедралата Нотр Дам, която
превръща в романтик дори закоравелия
по душа слугата на Д’Артанян – Планше. Обръщаме гръб на катедралата, за
да потънем в квартала, където се развиват най-вълнуващите действия в романа
на Дюма.
Намираме се до спирка St.Sulpice на
парижкото метро и оттук започва мускетарската ни обиколка. Тук, в Латинския
квартал са изживели по-голяма част от
пълния си с приключения живот легендарните герои на Дюма. Тук за първи
път Д’Артанян среща Атос, Портос и
Арамис и кръстова шпага с тях в двора на абатството Сен Жермен, преди
всички дружно да решат, че им трябва
по-уединено място за онзи дуел, който
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Бизнес дамата ИВАНА
СКЕНДЕРОВА беше
сред най-стилните
дами на партито

къде бяха звездите

Вкусно
Откриване на
новата Къща на
италианските
традиции
стр. 64

В комбина

Албена Танева и NI.co
представиха общ
проект стр. 66

Американски
прелести
С изискан коктейл легендарният бранд
POLO RALPH LAUREN откри първия
си бутик в центъра на София
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