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Дворецът
на
скандалите
Всеки род си има по една черна
овца. В кралското семейство на
Великобритания обаче те май ще се
окажат доста на брой

Н

а 21 април кралица Елизабет ще
навърши достолепните 94 години. В
професионалната й биография се чете
рекорд за най-дълго управление, като
тя е глава на монархията вече близо
седем десетилетия. Мнозина биха
казали, че именно тези цифри й дават
пълното право да изживява старините
си не само достойно, но и с нужната доза спокойствие,
което близките й би трябвало да й осигурят. За съжаление на кралицата обаче, житейската линия, която
винаги е следвала – да не коментира личния си живот,
а пресата да се „храни“ единствено с успехите и провалите й в работата, изобщо не се следва от близките й.
Собствените й деца и внуци доста често намират място
в колонките на вестниците и рубриките на тв предаванията с постоянните си изцепки. И точно на Елизабет се
пада тежката задача да оправя кашите им. Дали обаче
и на нея вече не й е дошло до гуша…

А историята можеше да бъде друга
„Или ти ще станеш
кралица, или аз няма
повече да съм крал!“
Това е ултиматумът,
който принц Едуард
VIII обявява пред
голямата си любов Уолис Симпсън
през 1936 г. и който
напълно променя
историята на кралското семейство на
Великобритания.
Любимият принц
на Острова сяда
на престола след
внезапната смърт
Джордж VI наследи
на баща си Джордж
трона от брат си
V, но за съжаление,
Едуард VIII
царуването му не
продължава дълго.
В основата на
решението му да
абдикира е любимата жена. А тя
не е някоя знатна
особа, а на пръв поглед
невзрачна американка с
два неуспешни брака зад
гърба си и с ясната цел
да омае най-красивия
и желан принц по онова
време.
Въпреки че се твърди,
Уолис Симпсън е
жената, която и до
че Уолис Симпсън не е била
днес е обвинявана за
съгласна с решението на Едуард и
абдикацията на Едуард
дори го обявява за глупак, след като разбира за намеренията му, и до днес тя е дамгосана като жената,
разбила кралското семейство.
Продължава да е загадка как точно е успяла така да омагьоса
мъжа, който е можел да има всяка друга. Едни го отдават на
омайния й син поглед, който оставил обезоръжен кралския
наследник на първата им среща. Запознават се на прием, докато
Уолис още е омъжена за втория си съпруг. Между нея и Едуард
обаче моментално пламват искри и тя набързо слага край на
брака си и се отдава на приказната нова любов.
Ала нещата не се случват като в приказките. Защото принцът
може да се влюби, в която си поиска, но не и да се ожени за нея.
Особено за жена, чийто бивш мъж е все още жив и миналото
й е меко казано скандално за пуританското висше общество.
Едуард обаче не се отказва и прави всичко по силите си, за да
наложи волята си на крал – опълчва се срещу Първия министър, пресата, дори срещу собственото си семейство. Битката
е жестока и се стига до момент, в който Уолис сама предлага да
се оттегли. Това е капката, която прелива чашата – Едуард решава, че ако тя няма да бъде до него като кралица, значи и той
няма да бъде крал. Така на 11 декември 1936 г. абдикира в полза
на по-малкия си брат и Англия вече е в ръцете на Джордж VI. В
последните си думи към нацията Едуард обявява, че не може да

11 Story

звезди

Ш

Британският
комик беше
водещ на наградите
„Златен глобус“ за пета
година. И отново успя
да разбуни духовете в
Меката на киното. А
и не само…

шшт! Тихо! Не
ме интересува
какво мислите!“ Да, на
Рики Джървейс често му
се налага да повтаря тези
думи към отбраната холивудска аудитория, която
присъства на наградите
„Златен глобус“. Защото
колкото и да се забавляват
на саркастичните монолози и нападки, които той
смело реди на сцената,
най-големите имена в киното и телевизията трудно
успяват да сдържат шока
и възмущението си от
чутото. Въпреки че всичко,
което британецът казва, е
истината, за която целият
„толерантен“ свят така
удобно мълчи.

Сн. Guliver photos/Getty images

Кой сега е номер 1?
Според анкета на американското списание Hollywood
Reporter, която класира
най-популярните лица
коментирани в социалните
мрежи през последните месеци, Рики Джървейс безапелационно окупира първото
място. Безспорно ролята му
на водещ на Глобусите на 5
януари тази година бързо и
лесно успя да го изстреля до
върха. И няма как да е иначе.
Защото, както сам обяви, това
беше последният път, в който
звездите щяха да бъдат жертва на словесния му терор. А
финалът обещаваше да бъде
паметен... и той не се поколеба
да го направи именно такъв.
Ако началото на „кариерата“ на Рики като водещ на
"Златните глобуси" беше леко
нервен и опипващ почвата, всяко негово следващо
завръщане беше по-смело и
по-саркастично. През годините той нарече Мел Гибсън
алкохолик, изгаври се с брака
на покойния Хю Хефнър и
60 години по-младата му
съпруга, намекна за скритата
хомосексуалност на Том Круз
и Джон Траволта, обяви и че
големите продуценти в Холивуд купуват наградите, които
се дават на филмите им. И
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Рики Джървейс

демонът
на Холивуд

това е само капка в морето от
откровенията на Джървейс.
Защото на него наистина не
му пука кой какво мисли за
особата му и казва това, което
си иска.
77-ото издание на наградите „Златен глобус“ се
оказа пикът му. Защото през
изминалите 12 месеца куп
холивудски звезди сериозно
се постараха да обогатят
репертоара, с който той да
си тръгне достойно от тази
бляскава сцена. Рики беше
във вихъра си – обяви, че е
пристигнал с лимузина, чиято
табелка е дело на осъдената
за подкуп на университет
„отчаяна съпруга“ Фелисити

Хъфман; не пропусна да спомене и за „самоубийството“ на
милионера-педофил Джефри
Епстийн, напомняйки на
бляскавата аудитория, че е
бил техен приятел и най-вероятно не малка част от тях са
се възползвали от връзките
му. Разкритикува най-големите компании, за това, че
правят филми, в които говорят за толерантност и съпричастност към онеправданите,
а в същото време именно
те държат огромни фабрики в Азия, в които работят
малолетни, а заплатите на
служителите могат да бъдат
определяни като чиста гавра
с труда им. Разбира се, „въпре-

ки че вече е „стара новина“,
Харви Уайнстийн също намери своето достойно място в
речите на Рики, като комикът
не пропусна да напомни на
всички в залата, че са знаели
що за стока е и са си мълчали...
Да, Рики е велик и това
не може да му се отрече. И
макар че и звездите, и пресата
за пореден път го охулиха,
публиката полудя. Социалните мрежи, форумите и сайтовете за видеосподеляне се
изпълниха с възторжени коментари на потребителите за
откровенията му. Публиката
е категорична, че британецът
е единственият, който успява
да натрие носа на цялата тази

ЗВЕЗДИ

Адам Драйвър
Бившият
морски
пехотинец се появи
в киното едва преди 8
години, но вече е един от
най-впечатляващите
актьори в света

Добре дошъл,
благи бунтовнико!

H

Сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

е е от онези красиви мъже, които някак
сладникаво те привличат. Той те кара да го
изследваш, за да разбереш какво изтъкава толкова ръбесто лице и душа, побрани
в мускулесто тяло, издигащо се на 1.90 м.
Както възкликва една от приятелките на Лена Дънам
в сериала, в който изгрява звездата му, „Момичета“ на
НВО: „Малко прилича на първия човек“. Адам е първият
актьор, който просто идва и покорява Холивуд – просто е,
той винаги е първи.
Знаехме за него, няма как
да не го забележиш, но сега с
„Брачна история“ ни „закова“.
Критиката го заобича бързо
и не пестеше суперлативи
за участието му в „Черен в
клана“, „Патерсън“ и „Мъртвите не умират“, разбира се и за
Кайло Рен в „Междузвездни
войни“.
Той не бленува светлините на Холивуд, разгулния
му живот, великолепието
и изобилието на жените,
които да споделят нощите
му. Вероятно заради това
толкова лесно покорява
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всички, защото има завидна
самодисциплина, непукизъм
и стратегия.
Той е морски пехотинец,
преди да бъде актьор, и винаги ще си остане войник. Един
инцидент пробужда силата
му и ражда гения, докато
наблюдава прашинките бял
фосфор, сипещи се от небето
от снаряд, който по време на
учение избухва опасно близо
до войниците. Година преди
това Драйвър се е записал
в морската пехота, воден от
чувство за дълг към родината
след терористичните атаки

срещу Кулите близнаци.
Докато фосфорът се стеле от
небето, 19-годишният Адам
решава да стане актьор.
Прозрението го сполетява
не за първи път. Преди да
постъпи в пехотата, кандидатства в „Джулиард“, защото
там никой не се интересува
от оценките в дипломата. Не
го приемат. Решава да вземе
гаджето, малкото си вещи и да
напусне градчето Мишеуака
в Индиана. Крайната точка на
бягството е Ел Ей, но в Тексас
автомобилът му се поврежда
и голяма част от спестените
му пари отиват за ремонта.
Когато стига до Ел Ей, докато се разхожда по плажа на
Санта Моника, изчислява, че
останалите му 200 долара са
достатъчни за гориво и така
само след седмица се връща
обратно в Мишеуака.
Родителите му се
развеждат, когато е на 7.
Дотогава семейството живее

в Сан Диего, откъдето Драйвър пази топли спомени. След
като майка му и баща му се
разделят, Адам и по-голямата
му сестра заминават заедно
с майка им за Мишеуака.
Затова и ролята в „Брачна
история“ го заинтригувала.
Драйвър и сестра му не само
трябвало да пеят в църковния
хор, но и да водят спартански
живот. Майката на Адам е
паралегал (юрист без висше
образование), а баща му – проповедник. Преди да се включи в армията, Адам започва
работа. Изпратен е да живее в
задната стая на къщата и плаща наем на майка си и втория
си баща. Те го карат дори да си
купи собствен хладилник и не
го допускат до дневната.
„Когато снимах филма, се
сещах за всичките неща, които баща ми не е направил, и за
всичко това, което мъжът прави във филма на Ноа. Борбата
за права над детето беше

ЗВЕЗДИ

Коби Брайънт
Ужасяваща
катастрофа
с хеликоптер
отне живота на
баскетболната звезда,
13-годишната му
дъщеря Джиджи и
още 7 души

А

Супермен
отлетя
завинаги

з съм от поколението на 90-те. Дете на прехода, което преживя невероятното българско
футболно лято в САЩ и подобно на цялата
нация с вълнение пускаше телевизора за
поредния двубой на родните трикольори по
пътя им към четвъртото място на световното. Никога не
съм била сериозен баскетболен фен, но в онези години
не пропусках мач на „Чикаго Булс“. Защото в него играеше най-големият – Майкъл Джордан. Име, което всички
знаят, дори тези, които не се интересуват от този спорт.

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

По същото това време, от
другата страна на Океана,
сред милионите фенове на
Въздушния, е и едно момче,
което също следи всяка
крачка, дрибъл и кош, които
баскетболистът правеше.
Момче, което е твърдо решено
един ден да бъде точно като
него. Дори по-добър. Което
не остана само с голямата си
мечта, а постигна целта, която
тогава си е поставил. Дори
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много повече. Момчето е Коби
Брайънт.

Легендата ще е вечна

Шокиращата новина за
смъртта на Коби Брайънт
разтърси целия свят. Социалните медии се изпълниха
с коментари, в които името му
се нареждаше редом до тези
на Елвис, Майкъл и Уитни.
И това не беше изненадващо. Защото той беше много
повече от носител на пет

шампионски титли с отбора
„Ел Ей Лейкърс“, на който
остана верен цели 20 години.
Не беше само двукратният
олимпийски шампион с
националния отбор на
Америка. Не беше човекът,
който подобри рекорд на
идола си Майкъл Джордан за
отбелязани точки. Не беше
дори изненадващият носител на "Оскар" през 2018 г. за
късометражната анимация
„Dear Basketball“, базирана на

написана от него поема по
повод раздялата му с професионалния спорт през 2015 г.
Коби Брайънт беше лидер, мотиватор, бизнесмен,
вдъхновител, филантроп,
хищник на терена, но верен
приятел извън него. Въпреки че сам си създаде името
Черната мамба, която може
да те ухапе смъртоносно, за
многомилионните му фенове
той беше Супермен. Супермен,
който може и да отлетя от
нашия свят, но никога няма да
умре. Защото именно феновете ще поддържат легендата
му жива.

Ще успея!

Брайънт е на 11 години,
когато тръгва уверено по

ЗВЕЗДИ

Актрисата
загърби киното
и суетата, за да
избере ролята на
щастлива жена

Сн. Guliver/Getty Images

Камерън Диас

Мисията
е изпълнена

С
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лънчевият лъч на Холивуд! Макар никой действително да не я нарича така, Камерън категорично може да си го използва за „индианското име“. Тя обаче може
да изпепелява със страст, сила, но и като игнорира суетата с обезоръжаващата си
усмивка. Повече от 5 години успя да задържи далече от себе си медийния интерес
и да запази най-ценното единствено за лична консумация.

В първите дни на новата
година реши и да обясни
защо толкова дълго време
предпочита да не бъде под
светлините на прожекторите. 47-годишната актриса
и рокерът от Good Charlotte
- Бенджи Мадън, станаха
родители за първи път.
Щастливата двойка направи изявление в социалните
мрежи, с което съобщи, че
има дъщеря на име Радикс
Мадън. В Instagram Камерън
и Бенджи написаха: „Честита
Нова година от семейство
Мадън! Толкова сме щастливи, благословени и благодарни да започнем това ново
десетилетие, като обявим
раждането на дъщеря ни
Радикс Мадън''.
Камерън и Бенджи, които
сключиха брак през 2015
г. не споделиха никакви
снимки на своята новородена наследница, защото
искат да „запазят нейната
неприкосновеност”. От
нашето семейство до всички
ваши семейства изпращаме
нашата любов и най-добри
пожелания за Честита Нова
година и Честита Нова
Декада”, завършват поздравителния си пост Камерън и
Бенджи.
Откакто двамата започнаха да се срещат през 2014 г,
пазят любовния си живот от
всякакво посегателство. За
Камерън отношенията й с
Бенджи са обетована земя за
любопитните. След връзките
си с Джъстин Тимбърлейк,
серийният любовник на
Холивуд, известен с това,
че все е влюбен в известни
дами - бейзболистът Алекс
Родригес, Мат Дилън и
Джарет Лето, Камерън някак
се умори да си играе на
фатална красавица. Доскуча
й да бъде плячка, едновременно с това да ловува мъже
и непрестанно да е в жълтите хроники. Когато кариерата й бележи разцвета си,
Камерън решава да слезе
от трона си. По онова време
плъзнаха слухове, че страда
от сериозен здравословен

ЗВЕЗДИ

Антъни Джошуа

Шампионът
в тежка
категория още
живее с родителката
си, която му готви
специално меню преди
важните мачове
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Най-важната жена
в живота му е мама

3

0-годишният световен шампион в тежка категория все още живее с майка си - 54-годишната бивша социална работничка Йета Одусаня.
По негови думи тя е човекът, на когото той
единствено се доверява да приготвя менюто
му по време на тренировките за най-важните
му мачове. „Държа майка ми да ми помага с храната.
Тя знае най-добре какви точно продукти да купува –
каква риба, какво месо и т.н.“, казва Джошуа, който нарича родителката си „най-важната жена в моя живот“.
Той няколко пъти е изтъквал, че много внимава славата и животът му на звезда да не промени отношенията
със скъпата му мама.
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Макар да има 5-годишен
син от инструкторката по
йога и танцьорка на пилон
Никол Осбърн, с която имаше
бурна връзка на приливи и
отливи, от няколко години
вече не е с нея. Шампионът
в крайна сметка прибра
при себе си малкия Джоузеф Бейли, а на Никол купи
апартамент за половин
милион паунда в близост до
дома си в Лондон, за да може

тя да вижда детето от време
на време. С което плати и
мълчанието й пред медиите относно подробностите
около техните отношения.
В последните 3 години няма
постоянна половинка, защото,
по негови думи, няма много
време за срещи. Разбира се,
кандидатки за леглото му не
липсват. Говореше се, че оттам
са минали няколко известни
красавици, между които Бела

ЗВЕЗДИ
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Селин Дион

Courage e
първият албум
на поп дивата след
смъртта на съпруга
й. За първи път на
51 години се учи да
живее пълноценно

Прохождане
в щастието
Story 38

Т

я е мултимилионна звезда,
талисман на
националния
балет на Канада
и перфектният вокален
имитатор. Селин може да
сложи в малкия си джоб
и най-виртуозния комик,
захващайки диалог с фрази от песни на свои любимци като Синди Лопър,
Лейди Гага, Queen и Принс.
На 51 дивата отваря нова
глава в живота си и вярва,
че най-доброто предстои.

2019-а мина под знака на
рестарта. Певицата издаде
Courage (Sony Music/“Вирджиния рекърдс“) и пое на
първото си световно турне
от десетилетие насам. Още
с премиерата си албумът се
изстреля на челно място в
Billboard Hot 100, а емпатията
на публиката обгърна Селин
като невидима мантия. След
загубата на съпруга си Рене
Анжелил преди 3 години тя
не бе сигурна, че ще запее
отново. „Той беше моята половина. Дори в най-голямата си
агония имаше благородството да ме подготви за живота
без него. Никога не си готов
за такъв удар. Трябваше да
се събера и да докажа на себе
си като жена, майка и артист,
че имам пълен контрол над
живота си и всичко ще бъде
наред.“, споделя двукратната
носителка на „Оскар“ . Дион
избира куража за име на
албума, защото той я движи
напред и превръща личната
й трагедия в източник на
сила. С автори като Сиа, Сам
Смит и Давид Гета проектът е
еклектична изповед от балади ала Джеймс Бонд (Lovers
Never Die), танцувални откровения (Flying On My Own) и
поп шедьоври (Imperfections).

Без деца на турне

Турнето в подкрепа на
Courage е първото, в което
Селин не е придружена от децата си. Момчетата замениха
частните уроци в петзвездни
хотели, километричните

ЗВЕЗДИ

Водещата
е кралицата
на американското
дневно токшоу. Мнозина
дори я определят като
втората Опра Уинфри и
неин достоен наследник.
Но Елън е много повече
от това

Докога

Сн. Guliver hotos/Getty images, архив

Елън Дидженеръс

Да пишеш
история

Т

я е блондинка, но не е сладникава. В началото на годината навърши 61 години, но духът й е на тийнейджърка. Няма пластични операции, въпреки че
ежедневно е на малкия екран и е сред най-популярните лица в света на шоубизнеса. Тя е водещ, комедиант, актриса. „Влиза“ в домовете на милиони хора
по света, успявайки да промени живота на мнозина от тях. Тя е гей и е щастливо женена за голямата си любов – актрисата Порша Де Роси. Вегетарианка
е, обожава животните и е истински филантроп. Тя е Елън Дидженеръс – любимката на
Америка, а и не само.... Жената, която без усилие може да накара всеки да се усмихне.
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Новата 2020 година може би
ще се окаже емблематична
за ерата „Елън Дидженеръс“.
Феновете й месеци наред
ще бъдат в нервно очакване
дали любимката им ще вземе
окончателното решение да се
раздели с ролята си на водещ
и ще се отдаде изцяло на
другите страсти в професионалния си живот – стендъп
комедията, актьорството,
благотворителността.
Звездата признава, че още
миналата година се е изправила пред дилемата дали да
каже „Сбогом“ на ежедневното си ток-шоу или да удължи
договора си.
Взимането на бърза и категорична позиция не е лесно,
тъй като и близките й са на
различно мнение по въпроса.
Съпругата й Порша е убедена,
че Елън вече е дала на телевизията каквото е могла и е
време да се оттегли. „Мисля,
че тя е брилянтна актриса
и стендъп комедиант, и не е
нужно всеки ден да се появява на малкия екран, за да
могат хората да видят колко
е талантлива и креативна.
Има толкова много други
неща, с които да се занимава“,
обяснява Де Роси. Е, за радост
на почитателите на водещата, в дилемата й надделява
мнението на брат й, който е
категоричен, че във време,
в което Тръмп е президент,
изповядващ политика на разединение и омраза, обикновеният американец има

ЗВЕЗДИ
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Никол Шерцингер & Том Евънс
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овата гореща двойка на годината са Никол
Шерцингер и бившият ръгбист Том Евънс. Макар
в началото певицата, известна още от детските
си години като Ревлата, да отричаше връзката си,
бързо се предаде и с Том вече демонстрират чувствата си
навсякъде – и на живо, и в социалните мрежи. Ваканцията
им в Мексико бе нагледно проследена от почитателите им в
Instagram. Там влюбените гълъбчета документираха даже
как тренират заедно, за да поддържат перфектни тела.

Любовта им бе официално
потвърдена, след като те
се появиха заедно на церемонията по раздаването на
наградите Златен глобус в
първите дни на януари 2020
г. За връзката им се заговори
още по време участието на
бившия ръгбист в X Factor
във Великобритания през
2019 г., на което Шерцингер
бе съдия. Тогава тя отрече
слуховете, споделяйки, че
Том е прекрасно момче, но в
момента тя предпочита да се
съсредоточи върху кариерата
си.
Никол и Том, който по
националност е шотландец, се
запознаха уж на сцената на X
Factor през 2019 г., но според
източници, близки до двойката, 34 годишният ръгбист
бил влюбен в 41-годишната
певица през последните 6
години – откакто сложил край
на предишната си сериозна
връзка. Евънс за пръв път
пробвал да впечатли Никол
по време на събитието Global
Gift Gala в Лондон през 2014
г. По това време тя все още
имаше връзка с шампиона от
F1 Люис Хамилтън, но двамата бяха в сложни отношения
след поредното късане и
сдобряване. Затова ръгбистът
решил, че сега е неговият
момент. Впоследствие обаче
си дал сметка, че това би било
рискована стъпка от негова
страна и само последвал
Никол в Instagram. Познат на
Евънс споделя как Том е бил
сигурен, че някой ден те ще
се срещнат отново и ако успее
да прекарва повече време
с нея, нещата се получат. И
намерил как да го осъществи

Story 46

– записвайки се да участва в X
Factor. Пряката комуникация
с Шерцингер и демонстрацията на певческия му талант
пред нея давали надежда на
ръгбиста, че ще успее да я очарова. Въпреки че се наложи да
го изгони от X Factor, видно е,
че Шерцингер не е устояла на
чара на 7 години по-младия
мачо и е паднала в обятията
му.
Това не е първата връзка
на Евънс с известна жена.
В периода 2010-2013 г. той
бе с пищната моделка
Кели Брук. През
март 2011 г. тя
обяви, че с Том
очакват дете.
Но през
май дойде
тъжната
новина, че
е загубила
бебето при
спонтанен
аборт. Две
години след това
тя и Евънс се разделиха. Оттогава именно Том
замечтал за Никол.
Колкото до това, че повечето медии веднага направиха
връзка как новото гадже на
певицата много напомня
като външност на предишния й любим – нашето
момче Григор Димитров, то
е достатъчно да проследим
връзките й назад във времето, за да заключим, че трудно
може да се говори, че Никол
има определен тип мъж.
Дългогодишната й любов
Люис Хамилтън е чернокож.
Преди него знойната певица
е имала вземане-даване с
бившия вече съпруг на Марая

Ръгбистът
се записал да
участва в
X Factor, за да
направи впечатление
на смуглата
красавица

влюбен
в Ревлата
от шест
години

