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Дяволът
е в мен
Израсъл с карти Таро и истории за вещици, РОБИ
УИЛЯМС продължава да се бори с демоните в себе си
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Stars
историите
на звездите

T

ъкмо всички
си отдъхнаха,
че Роби Уилямс най-сетне
се е простил с
образа на неконтролируемо
лошо момче и
се е превърнал
в зрял мъж,
съпруг и баща, и той ни изненада,
пускайки отново дяволчето в душата
му да се развихри. И то не само на
сцената. Роби Уилямс си направи сам
подарък за 41-я рожден ден – гола
фотосесия. Прикрил с ръце мъжествеността си, той показва със самодоволна усмивка колко горд е с тялото
си, облечено единствено с татуировки. Не е зле за баща на две деца,
хвали се сам певецът в Instagram,
където мигом пусна фотосите си. Желанието да се показва гол не е ново
за изпълнителя на Angels, който сам
признава, че дяволите в него твърде често взимат нещата в ръцете си.
Пък и: „Обичам голотата. По всичко
изглежда, че цял живот ще си остана
натуралист“, казва Роби и не крие,
че често редува радостта от бащинството и сменянето на памперси с
почти ексхибиционистични изцепки.
Минал през най-тежките периоди на
истинско умопомрачение, той е категоричен, че никога няма да се отърве окончателно от демоните, които
го преследват, откакто се помни. С
типичната си откровеност декорира
изрусената си глава с дяволски рогца
и на концерт от евпропейската част
на турнето си Let Me Entertain You,
което ще го доведе и в Бургас на 7
август на фестивала Spirit of Burgas
по покана на Balkan Entertainment
Company.

Самовлюбен ли е рекордьорът по
музикални награди и продажба на
хитове? Категорично да, отговаря
самият той. „Много пъти са ме питали дали съм нарцистичен, така че
реших да разбера какво точно означава това. И стигнах до извода, че да
– смятам себе си за по-добър от другите хора, е – не всички, но повечето.
Имам уникален талант и амбиция да
успявам.“ За ужас на блюстителите
на скромността, била тя и лицемерна, Уилямс продължава да описва
себе си така: „Имам гигантско его и
нужда винаги да бъда на гребена на
вълната, да съм най-добрият“. Именно тази болезнена страст, отгледана
още в детските му години, докарва на
9
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Роби най-големите страхове и демоните, които не спират да го преследват от 16-годишен, когато приключил
с училището, защото го взели в момчешка група в родната му Англия.

Прожекторите
го опияняват.
„Ставам шоумен,
щом блеснат
светлините“,
казва Роби

Бил последният учебен ден и Роби
се чудел как да поднесе на майка си
бележника на срама, който показвал,
че е пълен аутсайдер. Едно телефонно обаждане не само решило проблема с образованието му, но и обърнало целия му живот. Найджъл Мартин-Смит, мениджърът на бъдещата
световноизвестна банда Take That, се
обадил да съобщи, че момчето на
Джен Уилям е одобрено за новосформиращата се група. Месец по-рано
самата майка го изпратила да опита
късмета си, след като прочела обява
във вестника. „Хей, намерих ти работа“, викнала Джен на сина си, без
да подозира, че натиска копчето на катапулта, който
ще изстреля сина й
в звездна орбита,
но и в лапите на
най-страшните
демони – алкохола, дрогата
и психичните разстройства. „Мога
да кажа по
нещо хубаво
за всеки от
групата, но
стане ли дума
за Найджъл –
бих искал да го
Мама Джен остава
изкормя“, ще каже
жената, заради която е
години по-късно
готов на всичко
Роби. В съзнанието
на тийнейджъра вездесъщият мениджър се свързвал
най-много с чудовищата от приказките, с които го плашела майка му
като малък. „Жестоките му правила
За първи път извънземни посетибяха непосилни. Искаше момчетата
ли Роби като дете в родния му
да бъдат винаги на разположение,
дом в Англия. Тогава той много
независимо кога и къде. Трябваше да
се изплашил, защото свързал
карам Роби на най-различни места,
паранормалните си видения с
да плащаме за хотелите, за костюкартите таро на майка си и
мите. За учене не можеше и дума
всички истории за демони, елфи
да става“, спомня си този кошмарен
и вещици, с които се обграждало
период Джен Уилямс, която се разсемейството. „Толкова много се
делила с бащата на Роби, когато той
страхувах, че не смеех да мръдна
бил тригодишен и сама отглеждала
или да се обадя“, спомня си Роби.
него и по-голямата му сестра Сали.
Летата, прекарани с татко, популяБлестящ извънземен кораб обарен шоумен по онова време, обаче
че минал над главата му години
са много важни за Роби, който випо-късно, когато вече като звезда
наги напомня, че именно покрай
прекарвал нощта на терасата

Те все пак са тук
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на скъп американски хотел. След
третата си среща с НЛО под
формата на танцуващи златисти кълбета, които се появяват
само при определена музика, Роби
оповести публично, че се отказва
от професията си на музикант, за
да стане търсач на извънземни на
пълен работен ден. Дори реши да
инвестира милиони долари в специално оборудване за откриване
на зелени човечета. „Дали вярвам
в извънземни? Не зная, но съм сигурен, че е напълно възможно“, казва
днес 41-годишният музикант.

Звезди
Малко известният моден дизайнер Ивайло Леков стана популярнен,
когато през 2008 г. русокосата вече
ексадреналинка Яна от „Господари на
ефира“ го представи като своя приятел, с когото ще сключат брак след
няколко месеца, а роклята на булката
ще бъде ушита лично от младоженеца. Лятната сватба обаче се отложи,
а малко по-късно Яна забременя. Но,
уви, приказката бързо се превърнала
в истински кошмар. Едва няколко
месеца, след като се роди синът им
Емил, Яна се изнесе от семейното
жилище в София и се прибра с бебето при родителите си в Бургас. Стана
ясно, че младата майка е завела дело
за домашно насилие срещу мъжа си
и се страхува от реакциите му спрямо нея и детето. Малко след това в
интернет се появи порноклип с нейно
участие, сниман с домашна видеокамера, а мъжът в него се оказа неин
приятел, от времето преди да се запознае с мъжа си. Пламна и тату-студиото на новото й гадже Йордан.

Скандално
минало
ДЕСИ ЦОНЕВА заживя с бившия съпруг на

адреналинката Яна, а двамата влюбени са известни
с бурните отношения с експоловинките си

О

тскоро Деси Цонева
лети на крилете на
любовта, а нещата са
стигнали дотам, че тя
вече дели един покрив
с новия си любим Ивайло Леков, който е бивш съпруг
на адреналинката Яна. Деси отразява
щастливо във facebook всяка стъпка
с гаджето си – на ски, вкъщи или
на разходка, а често между двамата
се усмихват и двете им момченца –
Янчо, син на Янчо Таков-младши, и
Емил, който живее с майка си Яна,
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но често гостува на татко си.
Ивайло и Деси се държат
като истинско семейство, а освен любовта, двамата, случайно или не, ги
свърва бурното
им минало с
бившите половинки, довело
до скандални
разкрития в
общественото
пространство.

Бившата адреналинка обвини публично за всичко това съпруга си и
разказа ужасни подробности за съвместния им живот. Ивайло системно
я пребивал, а родителите му не само
били няколко пъти свидетели на боя,
а и свекърва й вдигнала ръка срещу
нея. Върхът в скандалните разкрития
беше, че бащата на детето й най-вероятно е прикрит хомосексуалист,
защото Яна го хванала веднъж да
мастурбира на гей порно. Ивайло,
разбира се, отрече всичко като грозни клевети. Скандалът се разрази с
нова сила, когато той взе едногодишния си син за уикенда и забрави да
го върне на майката почти два месеца. След сигнала, подаден от нея за
отвличане, детето беше върнато при
Яна, а съдебните дела по развода и
попечителството този път останаха
скрити от общественото внимание.
В грандиозна разправия с
бившия си съпруг – Янчо
Таков-младши, син
на бивше партийно
величие, изпадна
миналата година
и Деси Цонева. Разводът
между двамата мина инкогнито през
Адреналинката
2011-а, 2 гоЯна с Ивайло
дини след
на изписването
раждането
на сина им от
родилното

Звезди

К

огато преди две години се
разчу, че Хилда Казасян се
носи на крилете на любовта с бившия мъж на тв
водещата Валя Войкова,
мнозина скочиха срещу
нея, че е разбила 20-годишен брак,
а на измамената телевизионерка съчувстваха и й пожелаваха да гледа
само напред. Макар по-късно Хилда
сама да потвърди връзката си с бизнесмена Пламен Иванов, тя бе пестелива на подробности как и откога двамата са заедно. Новият й любим също
отказа коментар за развода си с Валя
и деликатно се аргументира, че от
двама им тя е известната и би трябвало да питат нея за причината за раздялата. В крайна сметка разводът на
Войкова и съпруга й мина тихомълком, а атрактивната водеща половин
година по-късно, по повод това, че
бившият й има връзка с Хилда, призна, че също не е сама. Тя допълни,
че разводът с Пламен е бил труден за
нея, но се справя с раздялата и пожеДнес с Пламен са
спокойни и щастливи

КРАДЕ ЛИ
МЪЖЕ

Не ХИЛДА КАЗАСЯН развалила семейството на
Валя Войкова, а телевизионерката залитнала по мъжа
на своя приятелка и това довело до край на брака є
лава щастие
вече голям син, този път счуна бившия
пеното не можело да бъде
си. Истизалепено. Двамата се раздената за
лили, чак след което Плалюбовния
мен започнал връзката си
триъгълс Хилда. Така певицата се
ник обаче
оказа несправедливо обвие съвсем
нена, че не само е имала
друга. Оказа
Валя Войкова също не
отношения с женен мъж, а
се, че третипризна причината за
че е успяла и да доведе докрай
ят участник в
развода си
долното си дело, като го разведе.
него е бил мъж
Защо обаче нито Хилда, нито Плаот близко приятелмен се опитаха да се защитят от наско семейство на Валя и
падките и да изчистят имиджа си?
Пламен, с когото те се виждали често, и по когото красивата блондинка
Дъщерята на Вили Казасян виназалитнала фатално. Макар това да не
ги се е показвала като деликатен и
била първата криза между тв водемил човек, чиято усмивка зрителите
щата и бизнесмена, които имат един,
обикнаха като жури на риалити форStory

18

мати и продължават да й се радват и
в момента в „Като две капки вода“.
Приятелите й са категорични, че при
нея това не е поза, тя е такъв човек
и в личните си отношения. Затова за
нея било противоестествено да тръгне
да се оправдава публично, да разнищва кой е бил пръв и кой – втори и
да превърне в махленски панаир отношенията си с човека, когото обича.
Същото се отнасяло и за него. Като
истински джентълмен Пламен не можел да постави в неловко положение
или да обиди с болезнени разкрития
майката на сина си. Вероятно затова
той предпочел мълчаливо да приеме
ролята на мъжа, изоставил семейството си заради друга жена, а Хилда – на
любовницата, разрушила един брак,

Звезди
ЕЛЕНА ПЕТРЕЛИЙСКА

от MasterChef започнала
да готви, докато се
борила с хранителното
разстройство

Н

ай-чаровната участничка
в кулинарното риалити
трогна всички, като разказа как на 16 години
тежала едва 39 кг и осъзнала, че е болна от анорексия. Благодарение на прекрасните
си родители и сестра си, Елена победила болестта, но борбата продължила с години. Докато преодолявала
ден след ден страха си от храната, тя
чувствала болка – не само психическа, но и физическа. Днес е горда, че
успяла да не пие лекарства, както се
налага често в такива случаи. Дотук
Елена постигнала двете важни цели,
които си поставила – да завърши с
отличие образованието си в Холандия заради семейния хотелиерски
бизнес и да пребори напълно коварната болест. Тя не само се справила
със страха от храната, а успяла да го
трансформира в любов, с която днес
се състезава в Masterchef. Риалити
предизвикателството за 27-годишната
красавица е трамплин към благородната кауза, която е решила да следва
– да помага на тийнейджъри, които
страдат от анорексия невроза, и на
техните семейства и да направи всичко възможно подрастващите да бъдат
информирани за важността на здравословното хранене и опасностите, до
които водят драстичните диети.

Елена израснала в любящо семейство, родителите й имат добри
финансови възможности, тя самата е
красавица и умно момиче. Къде тогава са били корените на страшната
болест, която се развива на психична
основа и обикновено се проявява при
тийнейджърки и млади жени, които
имат проблеми в семейната среда
и ниска самооценка за себе си? „А,
какво й е, всичко й е наред!“ Хората
все така са си казвали за мен и това
много ме е дразнило – споделя Елена. - Всеки човек има проблеми. Аз
години по-късно намерих отговора
за моя. Бях свръхамбициозна, винаги
исках аз да знам най-много, да съм
най-красивата, най-слабата, най-, найStory
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Благодарна съм
на анорексията

Звезди
Пътуването и сексът
спасявали МИШЕЛ
РОДРИГЕС от депресии
и сривове

М

ишел за пореден път
триумфира след премиерата на „Бързи
и яростни“ 7 и използва момента, в
който прожекторите
отново са съсредоточени върху нея,
за да пропагандира свободата на избора в секса. „Да бъдеш привличан
и от двата пола, е толкова естествено
и природно. Искам да опитвам нови
и нови емоции и да се чувствам свободна“, заяви Родригес, която до неотдавна беше официална половинка
на британската певица и модел Кара
Делевин. „Хората забравят, че всеки
от нас е започнал като ембрион, който се получава наполовина от сперма
и наполовина от яйчник“, възмущава
се тя.

Откакто е влязла в звездния списък Мишел е известна с това, че е
момичето, което обича да рита задници. И не само на екрана, където

ОБИЧАМ
ДА РИТАМ
ЗАДНИЦИ
Story
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Сн. Guliver Photos

В кадър от
„Бързи и
яростни“

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Тайният живот
на войводата
Story
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ВАСИЛ МИХАЙЛОВ едва не разбил семейството си

с многобройни любовни авантюри
аричат го титана на
българското кино и
театър. В биографията му са
записани стотици емблематични
роли в киното и театъра. Големият му пробив идва с образа на
д-р Панов в „Хирурзи“, последвани
от хан Кубрат в едноименния филм,
хан Крум в „Денят на владетелите“, Петко Каравелов в
„Мечтатели“, Сюлейман ага
във „Време разделно“ и много други.
През 1981-а година Васил Михайлов
прави и ролята, с която завинаги ще
остане в народното съзнание – капитан Петко войвода в едноименния
сериал.

Още като ученик участва в театралната самодейност. Две години работи като шлосер в старозагорския завод „Светлина“, а след това е
приет във ВИТИЗ в класа на проф.
Желчо Мандаджиев. Бил е директор
на Хасковския театър в периода
1965-1966 година, където работи три

сезона и играе в „Ричард Трети“. През
1967 година се присъединява към
престижната актьорска трупа на Военния театър и досега неизменно работи там. Директният му маниер на
общуване внушавал респект и не подлежал на опониране, затова колегите му от театъра често го молели да
стане техен говорител пред шефовете,
когато недоволствали от нещо, но не
дръзвали да си го кажат. Носител е
на десетки кино и театрални награди,
има изразена обществена позиция и
не се колебае да я заяви. Дори бе депутат във Великото народно събрание
и беше един от четиримата депутати,
които се отказаха да получават втора
заплата. „Мразя доносниците и тия,
които се отказват от идеите си – ренегатите“, това казва преди време
актьорът по повод политическата си
кариера и добавя историята на свой
колега, който забогатял, след като
сменил няколко пъти своите партийни пристрастия заради хора около
него. Той не пожелал това. Когато

„Мразя доносниците и тия, които се
отказват от идеите си – ренегатите“
Актьорът във
„Време разделно“
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

АРТИСТИЧЕН
ГРИМ
Само по
кецове

&

ТОП

5

Фина
елегантност
НА НАЙ-ДОБРЕ
ОБЛЕЧЕНИТЕ
НА MTV MOVIE
AWARDS

КАК ДА
ПРЕЖИВЕЕШ
ИЗМЯНА

Лечебната
сила на
английската сол

Психология

ПОТРЕБНОСТТА ДА
ПРЕВЪЗХОЖДАШ
Ако се опитвате
да криете себе си,

ИЗТЛАСКАНИТЕ
КАЧЕСТВА винаги ще

чакат удобен случай да
излязат и да се покажат

М

ного от неприятностите в човешките
взаимоотношения
биха ни били спестени, ако не тръгвахме
към тези взаимоотношения с нагласата „кой кого?!“, ако
най-важният, за съжаление като правило неосъзнаван, въпрос на общуването ни не беше „Аз ли съм на пиедестала?“ и „Дали, всъщност, съм?“.
И вместо да изпитаме и проявим истински интерес към човека отсреща
(същността му, интересите, емоциите
му…), трескаво да опипваме главата
си „дали не ми е паднала короната?“
и да треперим „на върха ли съм?“.
В никакъв случай не определям
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желанието да превъзхождаш като ненужно и безполезно. Това желание
(или „стремеж“ по Алфред Адлер) е
нормално и работещо в много от областите на живота, когато, например,
сме в процес на постигане на целите
си – образование, професия, състезание и т.н. Но дали то е също толкова
уместно, когато сме седнали, да кажем, с приятелка на по кафе? Сещам
се за Вирджиния Сатир, която предлага метафора за различните роли в
живота, като ги сравнява с шапки,
които сменяме според ситуациите. Не
можем да сме едни и същи насаме
със себе си, с приятелите си, с шефа
си, с партньора, с децата си. Във
всяка от тези ситуации си слагаме
различни „шапки“ (роли, изискващи
проява на различни качества) и би
било много неудачно, ако ги объркваме. На какво ще заприличат приятелствата ни, ако с приятелите се
държим, както с подчинените си, или
пък с шефа се отнасяме като с личен
партньор? Да се върнем към желанието за превъзходство.
Доколко е уместна тази шапка

там, където отношенията изискват
съвсем друг вид способности? Онези първичните, като се сетим за това
определение на Носрат Песешкиан:
oбич, доверие, търпение, контакт,
вяра, смисъл и т.н… „Когато животът
ти поднесе лимон, направи си лимонада!“ Да вземем една ситуация „лимон“.
Представете си, ваша приятелка
на чаша кафе (може и виртуално) ви
споделя лични размисли, които по
някакви причини разклащат вашите
досегашни представи за нещата (каквито и да са те). Лимон… Една суровина. Какво ли ще направим с нея?

Ако сте обладани от желание за
превъзходство и се вглеждате в
приятелката като в огледало, търсейки отражение на вашия собствен блясък, ако сте си сложили „състезателна шапка“, най-вероятно полученото
разклащане ще накара самооценката
ви в този момент да падне и… от
ваша страна да последват реакции-защити: оправдание, обезценяване („о!
глупости!“ ), нападателност, агресия,

Зона здраве

Как лекува
английската сол

Универсално

СРЕДСТВО ЗА
ЛЕЧЕНИЕ на

множество заболявания
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А

нглийската сол представлява естествено срещащо се минерално съединение, известно още и с
химическото си наименование магнезиев сулфат. Друго, популярно наименование
на английската сол е Епсoмова сол,

което е свързано с произхода й - град
Епсъм, Графство Съри в Англия. Към
днешна дата са открити изключително много полезни приложения на английската сол, не само в медицината,
а и в бита, градинарството и козметиката. В зависимост от конкретното
състояние и цел, за която се използ-

Посоки
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В родината
козите рога
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В холандското селце
ГИТХОРН няма пътища,
но който е дошъл тук,
така или иначе не иска да
си тръгва

Н

аричат го Холандската
Венеция и още на първата крачка, всеки посетил това райско място,
си мисли, че е намерил
най-уютното и спокойно
кътче на земята.
Селцето Гитхорн се слави с една
забележителна особеност, тук хората не се придвижват с коли или автобуси, защото пътища почти няма,
а само канали. Затова и главният
транспорт са лодките, а второто име
на селището е Холандската Венеция.
Оттук идва и неповторимата тишина, уютът и пълният релакс. Това е
мястото, на което мирише на покой
и лежерен живот на едно обикновено холандско село от 18 век. И защо
не? На кого не му харесва идеята да
доплува до дома си, да си паркира
лодката и от прозореца на уютната си
къща да се наслаждава на спиращи
дъха природни гледки. Тишина, красота и спокойствие.

на

Историята на селото започва през
1230 година, когато група бежанци
от южната част на страната откриват
това място. Единственото, което им
се набива на очи, е огромното количество кози рога, останали след мощен потоп. Точно в това се крие тайната на името на селото – Goat horns
или „кози рога“.
С времето хората не само променят името на селото на по-благозвучно, но и установяват, че тук е пълно
с торф. Радостни от находката, те
започват да копаят на тези места, където им се струвало най-удобно. Появили се ями, превърнали се по-късно
в езера, а след това и в мрежа от канали, която днес привлича туристите
като магнит.
Къщите в Гитхорн основно са разположени на малки островчета и са
съединени с дървени мостове, които
наброяват повече от 50. Почти всички домове са със сламен покрив –
блатистият район обезпечава жителите тук с несметно количество тръстика. По-рано единствено богатите жители можели да си позволят тухлен
покрив и много от обикновените хора
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МАРИЯ ИГНАТОВА
и АЛЕКС РАЕВА
избраха модели
от колекцията за
специалния повод

Party

къде бяха звездите

Нов клип

Краси Аврамов изненада
фенове с ново видео
стр. 64

Селфи с трон

Звезди и политици се
снимаха с трона на
хитовия Game of Thrones
стр. 65

За устойчив
стил
Устойчив стил на партито по повод
старта на H&M CONSCIOUS
EXCLUSIVE
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