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Новата шведска звезда в Холивуд калява волята си
с балета и СЛАГА МАСКАТА НА ХЛАДНА
ПРЕМЕРЕНОСТ , за да преодолее много горчивина и
разочарования и да стигне до хитови роли, успявайки
да измести дори Анджелина Джоли

Алисия Викандер

ОТ ДРУГАТА
СТРАНА
НА БЛЯСЪКА
Story 10
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ЗВЕЗДИ

Том Х
арди

ЖИВО
Т
С ОРАН ЪТ
ГУТАН
След наркотиците, алкохола
и гей връзките актьорът се
страхува МИНАЛОТО
ДА НЕ СЕ ВЪРНЕ

Т
Сн. Guliver/Getty

емпераментът и талантът за превъплъщение превърнаха Харди
във фаворит на режисьорите. Той е предпочитаното изчадие на
Ада, пратеникът на Дявола, който
може да накара и най-милото херувимче да го последва. Самият Том
счита, че дори е по-зловещ. Няма
да спорим с него по темата. Определено е прав. Лишен е от излишна
жестикулация и мимика, вежливо
сдържан, не обича да привлича
внимание. В някакъв смисъл дори
може да е психопат, но казва, че
по-скоро не боледува от звездна
социофобия – т.е. не му пука какво
впечатение оставя, как ще се
представи и кой ще го оценява.
Когато някой критикува филмите му
обаче, е категоричен, че онзи със сигурност не разбира много от кино и излиза от образа си на любезен джентълмен.
Готов е да си плати сметката за избора и
щом го е направил, няма човек, който да
има право да го съди. Дори когато засяга
неговия хомосексуален опит.
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Ако някой все още не знае, да, този
истински мъжкар е имал и такива
преживявания. Около 20-годишен, Том
е в „дълги и разнообразни“ по негови
признания отношения с мъже. „Да, аз
се забавлявах с мъже. Аз съм актьор“,
безсрамно заявява позицията си Харди
и дори признава, че и сега има много
приятели гейове, с които консултира
например избора си на… обувки. Това
обаче е всичко. Миналото си остава в
миналото и Харди се гневи, когато някой
се опитва да му го напомня. „Не предполагате ли, че можем по-различен начин
да оценим опита си в различни етапи от
живота си?“, риторично пита той. Вярва,
че човек има право да затвори книгата на
своето минало и да я изгори. Особено ако
опитът не е бил полезен. Някои изживявания са просто експерименти, бунт,
безсъзнателно самоунищожение. Не са
урок, а просто черен път.
Мнозина смятат, че именно личният
му опит го кара да избира герои, които
се взират в бездната. Харди не отрича,
че дълго е гледал в нея. И сега, тъй като
се ръководи от философията на Ницще,
може да признае, че и бездната е гледала
в него. „Алкохолизъм, крек… в продълже-

ние на години. Отидох в Лос Анджелис, за
да се срещна с великия режисьор Джон
Ву, това беше моят шанс. Но на следващия ден се събудих до гол човек, когото
не познавах. Котката му беше на гърдите ми… Първият ми брак се разпадна
заради алкохола и кокаина (бел.ред. по
онова време Харди е женен за Сара Уорд,
развеждат се през 2004 г.) Един ден след
особено тежка нощ се събудих на пода в
локва кръв. Заведоха ме в болница. Бях
отвратен от себе си. Беше гадно“, разкрива в резюме бездната си Харди, в която
прекарва безпаметно години наред.
„Вижте, когато започнеш да пиеш, си свободен от задръжки, весел, можеш да говориш с момичетата, изглеждаш интересен.
В един момент обаче падаш, буквално. И
това може да е краят. Алкохол, наркотици, експерименти с мъже… стана ясно, че
този експериментатор не съм аз. Истинският Харди е определено хетеросексуален и със сигурност не възнамерява да
умре в локва кръв. Екзистенциалната
пропаст ми е толкова позната…“
Дори и да искате да намесите цялата
плеяда бащи на психоанализата и да
търсите липсващия авторитет, баща
насилник, необичаща майка и т.н., в
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кандалната
блондинка
изненада
всички, като
се сгоди за
бившия съпруг
на фолк певицата Мария
– Християн Гущеров, само
6 месеца след началото
на връзката им. Влюбените обявиха, че планират
сватбата им да е в началото на лятото, като Светлана
мечтае да е с дълга, романтична рокля и навсякъде да има рози. Дали този
път Василева ще сбъдне
мечтата си най-накрая да
се види като булка? Защото
този годеж е третият в живота й, но при предишните
два така и не стигна до
подписа в гражданското и
те бяха развалени.

Светлана Василева

С няколко годежа

сн. Big Brother, архив

Годежът с Християн Гущеров е трети за изкусителката – тя и друг
път е тръгвала по пътя за олтара, но все черна котка й минава път

За първи път Светлана се
сгодява като 20-годишна, 2 години преди да стане известна,
печелейки титлата изкусителка номер 1 в класацията
на известно мъжко списание.
Статутът й „сгодена“ издържа
още година след това – време,
за което еротичният модел
успя да се забърка в поредица от скандали с известни
футболисти като Дарко
Тасевски, Ивелин Попов и легендата на „Левски“ Георги
Иванов – Гонзо, заради
когото си спечели прякора Гонзовица. През
2010-а блондинката
сподели пред Story,
че с въпросния й
годеник най-вероятно
няма да чуят сватбените камбани, защото той
все по-трудно понасял
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Дали с
Християн
Гущеров
най-накрая
ще стигне до
олтара?

Версиите
за кой от
двамата
милионерски
синове беше
сгодена се
колебаят
между
Димитър
Балев (вляво)
и Димитър
Танев

изявите й на гол модел и слуховете за нея, така че връзката им май била към своя край.
Майка му също била вече
категорично против синът й
да продължава да е с момичето с лоша слава. Мъжът
имал собствен бизнес и не
обичал публичността, затова
и Светлана не сподели името
му и повече подробности за
него. С известно чувство на
вина разкри, че той държал
много на нея и затова все
още й било трудно да разбие
сърцето му, решавайки се на
раздяла. Кой от двамата в
крайна сметка пръв е решил
да развали годежа, така и не
стана ясно, но е факт, че малко
след въпросното интервю
пред Story Светлана вече се
радваше на свободата си.
Въпреки че през изминалите години русокосата бомба
от Търговище премина през
немалко връзки с известни и
неизвестни мъже, тя твърдеше, че предпочита сериозните взаимоотношения – да
живее с любим човек под
един покрив, да се омъжи и
да роди дете. Но такъв така
и не се намираше, предвид
постоянните скандали покрай
нея. Върхът бе замесването

ЗВЕЗДИ

В
Влюбеният
Юлиан Вергов

във вълчица
Актьорът има
нова жена в
живота си, но

Сн. Красена Ангелова, Иван Василев, Кирил Христов, архив

НЯМА НИКАКВО
НАМЕРЕНИЕ
ДА АФИШИРА
ВРЪЗКАТА СИ. Защо?
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сички са влюбени в доц. Банков от „Откраднат
живот“, а той нехае за тази всенародна любов. И
не от суета. Никак, ама никак не го е грижа кой
какво и защо иска да научи или да измисли за
живота му. С тази нова житейска матрица живее
от няколко години. По онова време се разделя
със съпругата си – бившето момиче от шоу „Невада“ Ирина
Ялъмова. Няколко пъти опитват да върнат искрата, но любовта просто преминава на друг етап – приятелски. Никога
не са коментирали раздялата си. Други твърдят, че такава
дори няма, а просто са в сложни взаимоотношения. А това
ще рече – свободни до поискване. Трети обаче носят друга
мълва и тя е чудна и приказна. Юлиан Вергов е пренесъл
любовта си с колежката си Диана Димитрова от екрана в
реалността. Ако това е факт, всички могат да са доволни и
щастливи. Такава развръзка е силно желана не само заради
фабулата на поредицата.

Близките приятели на
Вергов го определят като човек, който може да се забавлява, но може и категорично да
казва „не“ и да пази границите на личното си пространство. А там има място само за
избрани – Владимир Карамазов, Захари Бахаров… и нея,
Диана. Единственото, което
Юлиан прави, е да потвърди,
че има жена до себе си, но
няма никакво намерение
отношенията им да бъдат
подлагани на дисекция. Нито
един от двамата не заслужава
да бъде разпъван от нездравото любопитство, категоричен е актьорът. Актрисата
пък потвърждава единствено
връзката си с писателя Калин
Терзийски, както и че той й е
посветил книга. Отношенията
им отдавна са в миналото. А
дали в настоящето е с Вергов?
Диана мълчи, като само казва
многозначително, че знае как
се целува доц. Банков, но не и
Юлиан… Близки до актрисата
обаче твърдят, че тя е изключително умела в това да не
разкрива личния си живот и
пази като вълчица територията си. Досущ като Вергов.
А той иска именно това от
една жена – всеотдайност
и интелигентност. А Диана
притежава и двете качества в
излишък. Дали и как се развива връзката между тях, скоро
ще разберем. А на Юлиан му е
омръзнало да чете нелепици
за себе си – като това, че бил

гей или наркоман. Не му харесва и когато друг държи да
афишира отношения или пък
раздяла. Не схваща смисъла.
Предпочита да споделя живота си с единомишленици и
жена, която да обича неговите
страсти и да е достатъчно разумна, за да не търси светския
шум.
Юлиан не обича да го определят и като успешен, макар
да е един от най-холивудски
изглеждащите ни актьори. Но
не се главозамайва от успехите си, нарича ги просто добре
свършена работа, която го
кара да се чувства доволен от
себе си. Нито му е важно да
получава пари и слава, нито
награди. Но ги е заслужавал,
разбира се. И ги приема без
суета и каприз. Предпочита
да не говори много, а това го
прави още по-харизматичен.
Като че ли крие нещо много
важно. Конспирацията обаче
не е маска, нито пък прикрива нелицеприятни тайни.
Просто си е малко темерут и
си пада малко хаймана. Но по
един очарователен начин.
Вергов не прави компромиси с проектите, по които работи, и ако някой от тях не му харесва, не би се включил дори
за много пари. Знае как да
ползва умението си да казва
„не“ и това да не изглежда
като манипулация. Но и има
късмета да работи с едни от
най-добрите екипи и актьори.
Никога не планира действия-

ЗВЕЗДИ

Опра Уинфри:

Идва нов
ден на
хоризонта

Популярната тв водеща може да бъде

О

пра Уинфри – президент! Ако през годините
подобни подмятания са й били отправяни като комплимент, то днес има реална
възможност Америка да се сдобие с първата
жена – глава на нацията. Въпреки че самата
тя публично отрече да е споделяла намеренията си да
се впусне в кандидат-президентската надпревара през
2020 г., вече получи подкрепата на стотици знаменитости
и милиони почитатели, които побързаха да споделят в
профилите си в социалната мрежа хаштага #Oprah2020.

Сн. Getty images, twitter

Как се стигна
дотук?
Тя не е само една от най-богатите жени в света, но и
филантроп, отдал живота си,
за да помага на нуждаещите
се. От тв водеща Опра се превърна в институция. Използва парите и популярността
си, за да защитава каузите, в
които вярва, дава гласност на
най-наболелите проблеми на
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обществото и най-вече вдъхва
на хората кураж и надежда,
давайки пример дори със
собствения си живот.
Думите й носят сила и
вдъхновяват. Опра го знае и
именно те ще са в основата
по пътя й към Вашингтон и
Белия дом. Първата стъпка
в тази посока вече беше
направена - по време на тазгодишната церемония по раздаването на наградите „Златен

НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА АМЕРИКА
глобус“. На нея Опра беше
удостоена със специалната
награда, давана от гилдията
на чуждестранната преса в
Америка - „Сесил Б. Демил“,
която е за цялостен принос.
Тв водещата е първата
афроамериканка, получила
приза, и използва този факт
за поредния си блестящ монолог. „Твърде дълго жените
не бяха изслушвани и не им
вярваха, когато се осмеляваха
да кажат истината за тези
мъже. Но времето на такива
мъже изтече. Искам да кажа
на всички момичета, които
гледат сега, че идва нов ден на
хоризонта. И когато този ден
най-накрая настъпи, той ще
бъде, защото много неве-

роятни жени, голяма част от
които тази вечер са тук, в тази
стая, са се борили, за да бъдат
сигурни, че ще станат лидерите, които ще ни отведат във
време, в което никой никога
повече няма да казва Me
Too (Аз също)“, заяви тя във
вдъхновяващата си реч.
След тези думи Опра не си
спечели само аплодисментите
на най-популярните личности
в Холивуд, но и уверението
на милиони американци, че
именно тя е човекът, който ще
бъде техният избор да поведе
страната им след управлението на Тръмп, ако реши да се
кандидатира за поста.
Уинфри никога не е крила
интереса си към политиката

ЗВЕЗДИ

Н

еостаряваща
жена с
неутолим
глад за
живот и
мъже. Тя е на 55 години,
но умее да се наслаждава на всичко, което
пожелае. Като например
30 години по-младо гадже. Браво, какво друго
да кажем на такъв улов?

Деми Мур:

Заслужавам щастие

Сн. Guliver/Getty

Актрисата и Ник Джонас се страхуват да разкрият връзката си, младежът
заряза модел на Victoria's Secret заради Мур

Ник Джонас е новото
попълнение в колекцията
й от мъже, доста по-млади
от нея. Аштън Кътчър беше
„само“ 16 години по-млад.
Когато се разведоха през 2013
г., Деми преживя драматично
раздялата им. Дори провокираше със скандални интимни
подробности. Не се свенеше да споделя, че мъжкото
достойнство на Аштън е със
символични параметри. Тъй
като след развода Деми прекаляваше с алкохола, мнозина
отдаваха неприличното й поведение и неоправдана злоба
именно на този факт. А Мила
Кунис, която се омъжи след
това за него, досега не е споде-
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ляла подобна дискредитираща интимна подробност. За да
докаже, че може да се справи с
живота и без Аштън, Мур трупаше бройка след бройка млади жребци – 31-годишният
Шон Фрайдей, връстникът му
Вито Шнабел и 36-годишният
ресторантьор Хари Мортън,
който бе гадже и на дъщеря
й Румър. Сега вече удари
големия джакпот с Ник Джонас, който пък от своя страна
също има опит с по-зрели
дами. Ник имаше връзка с
38-годишната Кейт Хъдсън и
австралийската певица Делта
Гудрем, която е на 33.
И ако предишните връзки
на двамата не предизвикваха

полемика, а само небрежни
злостни коментари, то сега
Деми и Ник са под обстрела
на морализаторите. Чудим се
защо, след като Венсан Касел
също е 30 години по-голям
от 20-годишното си гадже?
Няма да обсъждаме двойния
стандарт, че ще стигнем до
Истанбулската конвенция.
Холивудските светски
хроникьори твърдят, че Ник
и Деми не афишират отношенията си, за да не бъдат
злепоставяни от папараци
или просто недоброжелатели. Мур не страда толкова
много от хорското мнение,
защото близките й хора и
дъщерите й я подкрепят.

Става ясно, че 29-годишната
Румър е запознала майка
си с Джонас. Деми искала
да предпази Ник от медиен
линч. „Румър знае, че майка й
си пада по млади мъже и тъй
като Ник е необвързан и има
опит с по-големи жени, тя
сметна, че ще си паснат. Ник
е най-младият от всички, с
които Деми е излизала, но е
и един от най-зрелите мъже
в живота ѝ", коментирал
източник преди месец. Не е
ясно колко дълго ще продължат тези толкова „зрели“
отношения. Обзалагаме се,
че ще се разпаднат по-скоро,
отколкото някои очакват.
Но Деми пък има правото да

на фокус

Отровна хубост
Злите красавици в шоубизнеса тровят нервите на колегите си, вгорчават
живота на неприятелите си и скандализират с антиобществени прояви

Т

е са сексапилни и с ангелски лица,
но когато някой застане на пътя
им в неподходящ момент, със сигурност ще бъде прегазен. Някои от
най-известните красавици в света на

шоубизнеса са с души на демони, а кризите им
на гняв и раздвоеният им език поставят нащрек
околните. Кои са достойните заместнички на
черния тайфун Наоми Кембъл и злата хубава
жена Джулия Робъртс?

Сн. Getty Images/Guliver Photos, WENN, архив

Дженифър
Лопес
Зла с
обслужващия
персонал
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Латинодивата
се вбесява от
най-малкото
нещо и хората
покрай нея го
отнасят

Казват, че латинодивата се
държи не само надменно, а
направо обидно с хората, които
счита за по-низшестоящи
от нея. Певицата обиждала
домашните си помощници
и се отнасяла с тях буквално
като с роби. Продавачките в
магазините правели всичко
възможно, за да й угодят,
но старанието им никога не
било достатъчно – нищо не
й харесвало, тя се цупела и
настоявала да се извадят
всички дрехи от склада
в нейна чест. Наглостта
й стигала дотам, че
в хотелите Джей Ло
изисквала смяна на
интериора в стаята,
ако той не й харесва.
Всичко това обаче
остава в сферата на слуховете, тъй като звездата
отказва да признае греховете
си и твърди, че всички тези
истории са измислени от хора,
които й завиждат заради красотата и славата.

fashion&beauty
Тренчкотът
като рокля
Когато миналата година
на червения килим на Met
Gala видяхме Приянка
Чопра и нейния тоалет, изработен от Ralph
Lauren, се влюбихме още
повече в класическия
тренчкот. Получихме
поредното доказателство за неговата функционалност и статута му
на любима модна класика.
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Dolce Vita

марая кери

Бляскавият живот
на една дива
Поп певицата е сред най-богатите изпълнителки в света

С
Сн. Getty images, instagram

ъстоянието на Марая Кери се изчислява на близо 600 милиона долара. Освен че има усет как да
изкарва големи суми и да ги трупа в банковите си сметки, добре знае и как да ги харчи. Прави го
с хъс и с една основна цел - да не се лишава от лукса и блясъка, на които от години е свикнала,
и да продължава да се изявява като една истинска дива, каквато сама признава, че е. Е, понякога, разбира се, използва женски хитринки, за да си доставя нужните удоволствия - чрез чара и
широката си усмивка успява да накара другите да плащат сметките й. Какво са няколко хиляди
долара пред това да видиш една от най-успешните певици в света разочарована, нали? И това
ако не е бизнес нюх, какво е? Така се трупа състояние – харчейки чуждите пари.
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Парти

Сн. Guliver/Getty

МАРГО РОБИ се
радваше на вниманието
на феновете си

парти
Шум
Как и с кого се забавляват известните

МОРГАН ФРИЙМАН,
който беше почетен
с приз за цялостно
творчество, заяви:
Ще ви кажа какво
“не
е наред с тази
статуетка. Отзад е
добре, но отпред личи,
че е от определен пол"

Лос Анджелис
Награди
ЛУПИТА НИОНГО
и НИКОЛ КИДМАН
категорично се изказаха
срещу сексуалното
посегателство

Гилдията срещу
холивудския фалш

Н
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ЛОРА ДЪРН и РИЙЗ УИДЪРСПУН,
които са добри приятелки, макар
и да подкрепиха каузата на
колежките си, си спестиха речите

аградите на Гилдията на актьорите
се превърнаха в конференция за
защита на жените и така
продължиха темата от „Златен
глобус“. И тя май няма да приключи
поне до връчването на
най-престижните статуетки „Оскар“. Този път обаче
актрисите не бяха в черни рокли в знак на протест, а
предпочетоха да „дадат цвят“ на шоуто.

ХОЛИ БЕРИ
за пореден
път впечатли
с тоалет и
зашеметяваща
фигура

