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панически страх от
привързване, след като
детството є минало
под тежката ръка
на баща-алкохолик
и наркоман, който
малтретирал майка є
Story
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иана и Дрейк –
най-горещата,
най-сексапилната и
най-противоречива
двойка в света на
известните, постоянно дразни публиката. Най-вече
с въпроса има ли
я двойката, или я
няма. Причината за тази несигурност,
естествено е Рири, която за пореден
път показа, че няма мъж, който да
заспи спокоен, че тя е негова. Така
беше с Крис Браун, така беше и с
другите, мимолетни любовни авантюри, така е и с Дрейк. Барбадоската
красавица няма проблем да извади
на сцената любимия си и да покаже
чувствата си пред очите на милиони,
жадни за клюки и светски новини
по света. Няма проблем и да покаже
страстите си в центъра на Париж, с
пълното съзнание, че папараците са
на поста си. И тъкмо когато Дрейк
реши, че една от най-мечтаните жени
на планетата му е в кърпа вързана,
тя просто забрави за него. Продължи
да работи като звяр, да се забавлява
като ненаситна фурия, да флиртува
с други мъже, сред които дори Лео
ди Каприо, и да живее така, сякаш
той не съществува. Не е необходимо
да си супер психолог, за да ти стане ясно, че на този свят няма нищо,
което побърква един мъж така, както пълното му игнориране от желана
жена. А сексапилната барбадоска е
сред най-невероятните таланти в това
отношение.

На 28 години тя не оставя никакво съмнение, че не друг, а тя и само
тя е тази, който решава кога, с кого
и за колко време ще бъде. Нещо повече, Рири не оставя никакво съмнение, че е достатъчно да пожелае
някой мъж отново, и той мигновено
ще забрави сърдечните си оплаквания. Нищо чудно, че от 2009 година
насам, когато Дрейк става първото
гадже на Рири, след драматичната й
раздяла с Крис Браун, връзката им
се разтурва и подновява повече пъти,
отколкото би понесъл и сапунен сериал.
Въпреки това обаче повелителката на мъжките сърца и всички други
части на тялото, категорично остава
сама. Нито една от връзките й не
отива по-далеч от страстни нощи,
съвместни творчески проекти и...
Щом нещата започнат да изглеждат
Story
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На червения килим я
наричат кралица, но
за съучениците си
имала неприлично
светла кожа

Твърде бяла си
Да бъдеш тормозен в американско училище, заради цвета
на кожата, е често срещано
явление. Особено когато става
дума за по-тъмни нюанси. Е,
да си светъл, се оказало също
толкова лошо в училището на
Риана в Барбадос. Децата там
непрекъснато й се подигравали
и я малтретирали, защото е
твърде бяла. Всъщност смуглата красавица изглеждала светла, само на фона на местната
действителност, а това се
дължало на гена, който наследила от баща си – половин
барбадосец и половин ирландец. Истинският проблем бил
в това, че малката Робин била
невероятно срамежлива. За да
оцелее и да покаже, особено
на момчетата, че е кораво
момиче, тя дори се записала
като кадет във военна програма и станала ефрейтор.
„Започнах да си отглеждам
дебелата кожа, която имам
днес, от първия ден в учили-

ще, казва Риана пред Harper’s
Bazaar. – Тази защита не дойде
със славата, напротив – нямаше да преживея славата, ако
вече я нямах. Изглежда едно от
най-трудните неща в живота
е да си уязвим”, изповядва тя.
Иронията на живота обаче не
липсва и тук. Малко преди да
навърши 15 години, подтиквана от приятелките си, Рири се
явява на конкурс за красота и...
го печели. И днес природната
красота и качества на модел
на Риана докарват до лудост
дори най-независтливите й
колежки. Стилът й е точно
като откачения й характера й
– мигновено може да се превръща от екстравагантна звезда
в кралица или просто в обикновено момиче, тръгнало да се
забавлява. Рядкост са жените,
които притежават едновременно излъчването на висшата аристокрация и това на
екстравагантното, калено от
живота на улицата, момиче.

Звезди
Една от причините
СТИЛИЯН
ПЕТРОВ да реши

да се завърне на
терена след тежката
битка с левкемията,
е по-малкото му дете
Кристиян

Н

Сн. Guliver/Getty, Sportal.bg, архив

е само почитателите на Стилиян
Петров и футболните фенове
стискаха палци
нашето момче от
„Астън Вила“ да успее да пребори рака. Искаше го и се надяваше цяла България, която
той прослави с играта си и достойното си поведение, заради
които бе признат от „бирминганците“ и избран за капитан
на отбора. Когато обаче преди
година и половина Стенли
обяви, че е победил рака, никой не вярваше, че той ще
продължи да се бори за нещо
повече – да се завърне на терена като играч. След такава
тежка битка, при която химиотерапията срива цялата имунна система, изглежда почти
невероятно футболист на световно ниво да се възстанови и
отново да влезе в играта. И то
на 37 години, които Стилиян
ще навърши в началото на
юли тази година. Никой футболист в света, сблъскал се с
тази тежка болест и оздравял
впоследствие, не го е правил.
Но Стан ще го постигне. Какво му дава тази сила?

Story

„Хората може би се съмняват, може би ще задават
много въпроси. Но аз винаги
съм вярвал, че ако се трудиш
здраво, ще влезеш във форма. Сегашното ми физическо
състояние се доближава до
това от момента, в който се
отказах. Ще видим какво ще
се случи“ - заяви наскоро Петров по повод решението си
да се завърне в професионалния футбол. За бирминганския
тим, преди да се разболее,
14

В името
на сина ми

Звезди

В

инаги слънчево усмихната
33-годишната София Буш
тези дни е особено тъжна. Точно преди година
съдбата й отне последния
човек, в когото се опита да разпознае своята половинка в
живота – мениджърът на Google за
Калифорния Дан Фрединг. Усмихнат,
лъчезарен и приключенски настроен, Дан тръгнал да катери Еверест с
експедиция, организирана от туристическа фирма. Бил в базовия лагер,
когато на 26 април миналата година,
на 80 километра от Катманду, земята
се разтресе от невиждано по силата
си земетресение. Лагерът на Фрединг
бил затрупан от лавина, а той загинал
от ледената маса, стоварила се върху
него. „Не съществуват думи за това,
което се случи. Опитвам се да събера парченцата от разбитото си сърце.
Дан Фрединг беше уникален човек.
Безстрашен. Забавен. Танцуващ робот,
който обича да язди динозаври и да
преследва слънцето, да вижда по-добро бъдеще за този свят. Мозъкът му
знаеше как да го построи“, казва няколко дни по-късно София Буш. Това,
което не казва, но всички знаят, е, че
две години Дан бе щастливата любов
в живота й, след няколко катастрофални опита да я намери. И може би
последният опит да открие голямата
любов, преди да си каже, че просто е
обречена да остане като самотно дърво на хълма. Иронията на словосъчетанието, което я връща към лентата,
направила я истинска звезда (One
Tree Hill), я кара горчиво да се усмихва и сега, година по-късно, когато
все още е сама. Но все така успешна
като актриса.

Първите, които й отдадоха заслужено признание, бяха тийнейджъритe, които я обявиха за най-добра
актриса на Teen Choice Awards 2006
година. Годината, в която звездата
на младата вещица Сабрина засия
на холивудския небосклон с ролята
й в телевизионния сериал One Tree
Hill. Десет години по-късно София
Буш, спечелила завинаги поколението на тогавашните тийнейджъри,
вече е любимка и на родителите им,
запалени по крими сериалите като
„Полицаите от Чикаго“, където се е
превърнала в нежно, но много мъжко момиче – твърдо ченге с широка,
слънчева усмивка, която сякаш сама
озарява лицето й дори в най-неподходящ момент. Такава е София и в
Story

16

С голямата
несбъдната
любов Дан
Фрединг

ЩАСТИЕТО Е
ЗАБРАНЕНО
СОФИЯ БУШ постига

като нашега звездно
холивудско присъствие,
но любовта всеки път я
напуска драматично

Звезди
ЛЮСИ ДЯКОВСКА иска

да бъде майка и вярва, че ще
бъде пълноценен родител и
без партньор

Н

яколко дни преди да навърши 40 години, тя откровено заяви в свое интервю
презд в. „Монитор“, че ще
бъде майка. „Казах си, че
ще си дам година-две да
взема това решение. Със сигурност ще
осиновя дете и то ще е от България. Изключително сериозен човек съм в това
отношение. Имам прекрасно семейство,
което бих искала да даря с още едно
внуче. Имам и баба, която ми казва
„Маме, не искам да си сама един ден.
Моля те, осинови си едно детенце, че тя
и Мели (кучето на Люси) няма да живее толкова дълго”. Тя не вярва, че имам
нужда от партньор, а че едно дете ще
ме направи истински щастлива”, сподели
с усмивка звездата. Певицата е категорична, че няма претенция към пола на
наследника си. Майчинския си инстинкт
огнената дива на No Angels събуди след
появата на племенника си Крис. Момченцето вече е на 7 и става по първи
петли, за да е пръв в предучилищната.
Ходи на карате и английски, събира и
изважда с лекота до 100.

Възторгът и искреността, с която
Люси заяви намерението си обаче провокира куп коментари и злостни подмятания. Заради различната й сексуална
ориентация, която певицата никога не
е прикривала, мнозина смятат, че й ще
бъде отказано да осинови дете, тъй като
няма да го отгледа в „нормално“ семейство. Но кое определя „нормалното“ семейство, гневно се питат нейните фенове. И разбира се, имат основание. Освен
това в България вече съществува пример за истинско любящо семейство от
хора с различна сексуална ориентация.
Една от най-забележителните български
актриси – Снежина Петрова, отглежда
осиновените си деца именно в такава
среда, без да е необходимо да дава обяснения или да се чувства виновна, или
преследвана от някого заради избора си.
Откровеността на Люси обаче й навлича несправедлив гняв и фалшиви морализатори, които дори вече прогнозират, че ще й бъде отказано осиновяване,
заради тромавата ни система, изискването за сключен граждански брак, т.е.,
детето да бъде отглеждано в семейство
и още куп предписания. Предвид някои
Story
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Няма
връзка,
но ще
има дете

Crime

Девственият
убиец
ЕЛИЪТ РОДЖЪР организира собствен
Ден на възмездието, след като на 22
години той продължава да няма гадже
и дори не е целувал момиче

буне, а баща му е британският режисьор Питър Роджър. Освен това
Елиът има по-малка сестра – Ли
Чин, и по-малък брат.
Момчето от малко било странно
и затова е лекувано от не един и
двама терапевти. По някое време
дори му поставят диагнозата Синдром на Аспергер, макар че по-късно
тя е отхвърлена. Малко след това
той влиза в католическото училище
за мъже „Креспи Кармелайт“, където е плашен и тормозен от другите
ученици – те го бият, блъскат му
главата, когато е задремал върху
чина. Страхът му расте правопропорционално с озлоблението към
този несправедлив свят. А когато
е в 9-ти клас Елиът казва на
свой близък: „Плача всеки
ден в училище за себе си.“
Завършвайки гимназията,
тийнейджърът заявява:
„Единственият ми приМинути след като
ятел, който съм имал в
насочва две дула в
целия свят, който наисглавата си, той е
тина разбираше какъв
открит мъртъв
съм, най-безочливо ми
мъжот полицаите
каза, че не иска да ми
кар.“
бъде приятел, без да
Елиът
даде причина за това.“
Оливър
Роджър бил пристрасРобъртсън
тен към интернет. Имал
Роджър е
канал в YouTube и страница,
роден на 24
която нарекъл „Официалният
юли 1991 година
блог на Елиът Роджър“, в която
в Лондон. Семейне спирал да поства колко е самоството му се премества в
тен, нещастен и отхвърлен. След като
САЩ, когато Елиът е на 5 години.
навършва 18 години, той отказва да
Израства в Лос Анджелис. Дядо му
обръща внимание на психичното си
по бащина линия е легендата в света
здраве и започва да се изолира все
на фотографията - фотожурналистът
повече. Твърди, че е неспособен да се
Джордж Роджър, създател на агенсприятели с някого, макар че негови
цията „Магнум Фотос“. Майка му
познати казват, че той просто отхвърЛи Чин Роджър е научен сътрудник
лял опитите на хората да се сближат
в малайзийска компания, в страната,
с него.
в която е родена. Неговата мащеха
Роджър пише манифест, в който
е мароканската актриса Сумая АкааНа 23 май 22-годишният
студент Елиът Роджър
решава да си отмъсти
на човечеството
заради огромната
несправедливост, която
е трябвало да търпи
през целия си съзнателен
живот

З

а да напише сценария на
деня на голямото клане,
девственият убиец Елиът
Роджър пише манифест
от 141 страници, в който описва нещастния си,
самотен живот, лишен от
любов, нежност, ласки.
Той насочва омразата си към жените, заради факта, че го отхвърлят постоянно, а девствеността му го превръща в масов убиец.
В последното му видео обръщение към света той казва: „Аз съм
перфектният мъж и въпреки това
жените се хвърлят в ръцете на тези
отвратителни типове, предпочитайки
тях вместо мен, върховният рицар. В
крайна сметка ще видите, че аз наистина съм върховен, истински алфа
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Звезди

Историята с доведения й син Дачо
бе по-интересна
от измислените
теми за постоянни бременности

А

ко имаше приз за
най-небивали истории, Софи Маринова
всяка година щеше да
бъде безапелационният победител. Дори не
можеш да й се разсърдиш, толкова
простодушно и чистосърдечно разказва неща, които не й се случват, или
поне не по начина, по който ги представя, че само може да се усмихнеш
снизходително. Така се случи и преди
броени дни – когато стана ясно, че
пак не е бременна и че пак е малтретирана. Приятелят й Гринго, според
нейните думи, я пребивал от бой. И
толкова системно и безжалостно, че
й счупил ръката, а заради постоянния
стрес тя загубила бебето.

„Гринго е ку-ку. Той не може да яде
с лъжица, бута все с дръжката. Ужас.
Толкова беше готин в началото, но
какво му стана. С този няма да излизаш, с този няма да се виждаш.
Какво е това? Аз съм певица. Имам
участия. За Лоренцо се притеснявам.
Ще ви изкормя и теб, и Лоренцо. Ще
ти донеса главата му пред вратата ти.
Ей такива работи ми казва. Какво е
това“, сподели певицата в интервю
пред bTV. „Няма бебче. Това се оказа в крайна сметка. От стрес ли е, от
какво е – не знам. Закъсня ми и си
направих тест – показа две чертички.
Бях много радостна. Вече като стана
два месеца отидох при лекарката и
тя ми каза, че от стреса ми закъснява. Няма бебче. Ма то май така стана по-добре. То с този мъж не може
да се живее. Защо ме бие, защо ми
посяга. Живей си живота бе човек.
Какво искаш“, продължи Софи Маринова. Призна още, че е пуснала жалStory
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ХУБАВА
РАБОТА,
АМА...
СОФИ МАРИНОВА непрестанно се забърква

в каши, скандали и лъжи. Кой и защо я режисира?

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ТЕЙЛЪР СУИФТ С
ПО-ДРЪЗКА ВИЗИЯ
Стилни
комбинации
с жълто

&

ТОП

10
ПАСТЕЛИ
В ГРИМА

ИСТИНСКИ

принцеси

ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е
БРАКЪТ БЕЗ СЕКС

Винаги има
план Б

Психология

Знайте, че ВИНАГИ

ИМА НАЧИН.

Винаги има и план Б

С

лучвало ли ви се е, когато много искате нещо да
стане и се приготвяте и
настройвате за него, изведнъж нещо да се случи и
очакваното да се провали
в последния момент? Или за вас е
изключително важно да се представите добре пред някого, а точно тогава
блокирате и планираното се разваля?
Очаквате много важен разговор, но
никой не се обажда… а точно когато
сте си забравили телефона, се обаждат… Приготвяте се за някакво пътуване и се радвате и разказвате за него,
нямате търпение… и изведнъж по някакви причини… пътуването се отлага.
Тъкмо сте успели да постигнете нещо
и сте на върха на щастието… и хоп
– нещо се обърква или възниква про-
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ВНИМАНИЕ,
НАМАЛИ
ВАЖНОСТТА!
блем, който помрачава радостта ви.
Такива закономерности се случват
толкова често, че сякаш има някаква зла сила, която действа срещу
нас. Сякаш дяволът е чул и разваля
замисленото… Оттук са и суеверията да не се „заричаме“, да не разказваме за нещо предстоящо докато
не стане реалност, да не се радваме
много, че после ще плачем и т. н.
Много автори дори извеждат закони,
които обобщават тенденциите защо
и кога нещата отиват на зле. В тях,
разбира се, има и хумор, като в законите на Мърфи. Ето едни такива
закони:

чи е обратно пропорционална
на желанието за това.“
ЗАКОН НА ХАЧИСЪН:

„Когато една ситуация изисква непрестанно внимание, то
тя ще се случи в момент на
разсейване.“
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНИ
ЗАКОНИ ЗА ОЧАКВАНИЯТА:

„Негативните очаквания водят до негативни резултати.
Положителните очаквания воЗАКОН НА ГЕМПЕРСЪН:
„Вероятността нещо да се слу- дят до негативни резултати.“

Секс

Брак без секс:
ВЪПРОСА ЗА
СЪПРУЗИТЕ

4

Защо спряхме да правим любов, може ли това да
се поправи, БРАК БЕЗ ЛАСКИ – лошо ли е?
Невробиологът Били Гордън дава ясни указания
как да се действа в подобни ситуации

З

абелязал съм, че обикновено
сексуалният живот в брачната двойка преминава през
три стадия: където ни падне,
по график и в коридора, казва Били Гордън, невробиолог. Съгласете се, такова неочаквано
изказване, излизащо от устата на капацитет като него, изисква разяснение. А също и ясни указания какво да
се прави, ако това наистина е така.
В първата фаза на отношенията,
която обикновено продължава не повече от година, двамата правят секс
където и когато им падне. Втората
фаза е: съпрузите правят секс най-вече в спалнята, почти по разписание
и това може да продължи няколко
години. А след това настъпва третата
фаза, когато мъжът и жената се засичат само в коридора и се пращат
един-друг колкото се може по-надалече. Проблемът с отсъствието на секса
в брачната двойка е много разпространен: например в САЩ по този начин живеят около 20 милиона души.
Какво да се прави? Като начало е
добре да си зададем няколко въпроса
и да се постараем да отговорим на
тях максимално честно.
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Посоки

Протегнати
към небесата
Story
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Кулите
Уотс

Кои са най-странните, красиви и грозни или просто
безсмислени НЕБОСТЪРГАЧИ, които привличат
като магнит туристите по света

К

расиви и грозни, смислени
или напълно лишени от
причина да съществуват,
те си приличат по едно –
това са най-странните небостъргачи в света. Класациите, които ги разделят, са толкова
много, колкото и сградите, които
влизат в тях. Независимо от противоречивите мнения, които пораждат,
тези сгради винаги предизвикват любопитството, особено сред пътешествениците, които за първи път могат
да се докоснат до тях на живо. Един
от най-причудливите небостъргачи,
разбира се, е с японски адрес. Това е

Умеда в Осака

Името на 173-метровата конструкция означава "надежда". През 1988
г. била проектирана като „Въздушен
град”, който трябвало да се сътои от
четири кули, а в тях и пространството помежду им да има всичко необходимо за живеене, работа, забавление. По прагматични съображения за
петте години на строителството кулите останали две, но и днес 40-те им
етажа събират всичко, за което можете да се сетите. На последните два
етажа се намира обсерватория и така
наречената „плаваща градина", заради която си заслужава да преодолеете
дори страха от височини. Мостове,
ескалатори и атрактивни асансьори
пресичат отвореното пространство
между кулите или обвиват самите
тях. Собственост на големи индустриялни корпорации, небостъргачът
Умеда е туристическа атракция, но и
работно място на хиляди служители,
както и жилище за много от тях.
Сред най-странните гиганти, които
определено могат да оглавят класацията за най-безсмислените произведения на архитектурния гений, са

Кингдъм Сентър

кулите Уотс,
Лос Анджелис

Небостъргачът
Умеда

Един луд италианец – Симон Родия, емигрирал в страната на неограничените възможности, посветил 30
години от живота си, за да създаде
паметник в чест на своята втора родина. Кулите на Симон Родиа представляват комплекс от 17 скулптури,
изградени в квартал "Уотс" в Лос
Анджелис. Направени са от стома-

нени тръби и ленти, обвити в тел и
с инкрустирани късчета непотребни
материали, като счупени стъкла, черупки на миди, керамика. Най-високата кула е малко повече от 30 м
и е известна с най-крехката бетонна
колона в света. Най-атрактивна обаче
е 28-метровата кула, представляваща мачта на кораба на Марко Поло.
Цялата корабна конструкция пък е
празник на пъстротата и блестящите
стъкълца.

Центърът на
кралството, Рияд

Кингдъм Сентър или Центърът на
кралството е една от големите гордости на Рияд. Въпреки това 302 м
високата сграда съвсем не се приема
еднозначно нито от местните, нито
от гостите на столицата на Саудитска
Арабия. Наричат я както принцесата,
така и отварачката, прашката. Макар и неофициално, небостъргачът е
претендент за сградата с най-много
прякори в света. Построен между
1999 г. и 2004 г., гигантът е на 4-то
място в страната със своите 300 000
кв.м площ, на която са събрани магазини, обсерватория на височина 297
метра, апартаменти, офиси, хотел и
дори джамия. Собственик на сградата
е членът на саудитския кралски родпринц Абдулазис Алсауд, които пък
се смята за осмия най-богат човек в
света, похарчил близо два милиарда
за уникалната сграда.

Наблюдателните кули винаги са
били едни от тези вълнуващи въображението постройки, които представляват истинско предизвикателство за
архитектите още от времето, когато
не можели да мислят за нещо повече от дървена кула за стражите. Днес
нещата са несравними. А някои от
наблюдателниците са се превърнали в
истински хитове, независимо дали ги
харесваме или точно обратното. Такава е наблюдателната кула на

Пистата
на Америките,

която маркира отдалеч хоризонта
на Остин, Тексас. Идеята на кулата
е да даде възможност на зрителите
да наблюдават от 76 метра височина
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БИОНСЕ и сестра й
СОЛАНЖ бяха сред
най-елегантните
дами на вечерта

къде бяха звездите

Благодаря, мамо!
Звезди доведоха майките си
на шоуто на VH1
стр. 64

С нов клип
Теди Кацарова събра
приятели и колеги
стр. 66

За звездите
и машините

Наричат това събитие Оскарите на
Източното крайбрежие. И има защо.
Ежегодният БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ
на Института за костюмите към музея
Метрополитън в Ню Йорк и този път
събра едни от най-големите звезди от
сферата на киното, музиката и модата

Това е откъс от списанието

