март 2022

списание
+ роман

6.

99

Специален

лв.

проект

ЗВЕЗДИТЕ И РОЛИТЕ,
КОИТО ГИ СЪСИПАХА
салма хайек
стабилна и
неуморна

новак джокович
изоставен от
силата

зендея
влюбена в най1 Story
добрия си приятел

март 2022

казанова
18 Неповторимият

6

Story Stars

Cover Story
Ролите, за които звездите
стигнаха до крайности

ЗВЕЗДИ

8

Тези роли
ги съсипаха

14 Зендея и Том Холанд
Гаджето е най-добрият ми приятел
16 Краси Радков
Свалил жена си с 250 смс-а
18 Пийт Дейвидсън
Красавиците са в краката му
20 LIDIA
Нямам личен живот
22 Новак Джокович
Получава знак от съдбата
24 Цвети Радойчева
Основава фондация
за спешно лечение
26 Васил Върбанов
Бях учуден от успеха
на „Моят плейлист“
28 Салма Хайек
Събира бездомни животни
30 Михаил Билалов
В началото в Париж се борех
за оцеляването си
32 Йована Стоилкович
Няма профили в социалните мрежи

НА ФОКУС
34 БГ звезди извън закона

МОДА И КРАСОТА
40
42
44
46
48

ПОСОКИ
54 Гоа
Индийският щат на крайностите

КУЛТУРА

ухания
44 Пролетни

Негово величество панталонът
Стилни като Меган Маркъл
Пролетни ухания за Нея и Него
Изискана грижа за кожата
Заложете на естествеността
в грима

DOLCE VITA
50 Роби Уилямс продава къщата си
на духове в Англия

58 Книги
Снимка корица: Guliver photos/Getty images, архив

8

ЗОНА ЗДРАВЕ
60 Изгонете пролетната умора

ПСИХОЛОГИЯ
62 От какво се страхувате

ЗВЕЗДЕН КУЛИНАР
Списанието може да закупите
и в електронен вариант от

helikon.bg, biblio.bg,
ciela.com

64 Сельодка под шуба
от Наталия Кобилкина
66 Хороскоп за март
Посетете страницата ни във

списание Story

3 Story

Сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

cover story

Специален

проект

Убийствени
трансформации
в Холивуд
Някои актьори минават границите
на нормалното, за да влязат в
поредната роля, подлагайки се на
експерименти, които костват
здравето, а понякога и живота им

И

зкуството изисква жертви. Тази известна
максима важи с особена сила в Холивуд,
където, за да влезеш и да се задържиш в
А отбора, докато хиляди други като теб
ти дишат във врата, трябва във всеки
един проект да даваш максимума от
себе си. А често – и повече. В стремежа
да се слеят максимално с образа си в поредния филм
някои от холивудските знаменитости минават границите на здравия разум, предприемайки твърде смели
и често опасни експерименти със себе си. Например
напълняват или отслабват екстремно, подлагайки се на
вредни хранителни режими, с което нерядко съсипват
здравето си. Драстичните промени във външността
обаче изглеждат безобидна игра пред опитите на други,
които подлагат психиката си на опасни тестове, губейки
понякога връзка с реалността. Някои от актьори стигат
буквално до лудост, влизайки „в обувките“ на персонажа
си. Превръщайки се в него, те са способни да живеят на
ръба, да се откажат от личния си живот, дори да наранят
физически себе си и околните. Тази шизофренична отдаденост няма как да не даде желания резултат – зрителите и критиката остават без думи и изпълнителят бива
удостоен с така мечтания „Оскар“. Някои холивудски
знаменитости са си позволявали веднъж да прекрачат
границата на нормалността заради роля и повече никога
не са го повторили, ужасени от последствията. На други
това им е коствало даже живота... Въпреки това някои
актьори продължават да го правят отново и отново,
превръщайки работата на ръба в своя запазена марка.
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ЗВЕЗДИ

Чувствата
между
екранните
Спайдърмен и Мери
Джейн най-накрая
се пренесоха и в
реалния живот

Зендея & Том Холанд

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Да се влюбиш в
най-добрия си приятел

Т

е са млади, успешни, красиви и най-вече – много талантливи. Публиката ги
обича, продуцентите ги искат в проектите си, успехът върви редом с тях.
Зендея и Том напълно заслужават адмирациите, които непрекъснато получават. Защото, въпреки че вече са сред най-търсените актьори в бранша,
звездоманията така и не успява да ги застигне. Да, звучи малко като клише, но е истина. В индустрия и в свят, в които всеки търси начин да стане
популярен, а веднъж постигнал тази цел забравя откъде е тръгнал, те продължават да
са естествени и прекрасни. И най-вече – не спират да се смеят един с друг. А това, както
знаем, стои в основата на стабилните, сериозни и дълготрайни връзки.

Стъпка по стъпка

Том и Зендея са поредното
доказателство, че любовта
между двама души не е
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задължително да пламне
от пръв поглед. Преди да станат двойка, те бяха приятели
в продължение на няколко

години, изживяха любовни
трепети с други партньори, разочароваха се от тях,
прекратиха отношенията си

и в крайна сметка осъзнаха,
че точният човек през цялото време е бил само на една
ръка разстояние от тях. Или
в случая – на един телефонен разговор.
Въпреки че феновете им
от години спекулираха, че
между тях има връзка, която
е далече от приятелската, те
така и не потвърдиха тези
слухове. Дори отричането
им и появата им с други
гаджета не отказаха публи-

ЗВЕЗДИ

Комикът
доказва, че не
е нужно да си в
графата „секссимвол“,
за да имаш в
обятията си найкрасивите жени

Пийт Дейвидсън
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плейбой
Сн. Guliver photos/Getty images, архив

А

ко допреди няколко години името на Пийт основно се споменаваше в стендъп комеди средите и сред зрителите на забавното
американско шоу Saturday Night Live, днес той осезаемо присъства в светските и клюкарски колонки, защото любовният
му живот буквално е в подем. И то не само, защото доста често
сменя гаджетата си, за което дори сърцеразбивачи като Лео Ди Каприо
биха му завидели, а и поради факта, че нетипичният му чар привлича
вниманието на някои от най-желаните и секси дами. Последната от които
е Ким Кардашиян.

Силата на хумора
Не са малко жените, които бързат да заявят, че едно от качествата, които търсят
във всеки мъж, е умението да ги разсмива. Ако често сме поглеждали на подобно
твърдение с лека доза ирония, то Пийт
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е живото доказателство, че това е доста
силно качество. Защото той никога не е
бил определян като секссимвол, по който
припадат милиони жени, но въпреки
това успява да привлича куп красавици.
Не вярвате? Нека изброим само част от

дамите, паднали в плен на харизмата
му – Кейт Бекинсейл, Ариана Гранде,
Кая Гербер, Маргарет Куоли, звездата от
сериала „Бриджъртън“ Фийби Дайнвор…
А от няколко месеца и Ким Кардашиян.
Експертът по връзки Амбър Келехър
обяснява успеха на Дейвидсън сред
нежния пол с твърдението, че той е
много интелигентен, което в комбинация с чувството му за хумор го прави така
атрактивен за красавиците в Холивуд,
на които им е нужна солидна доза забавление в суетния свят, в който живеят.
„Твърдението, че смехът е най-доброто лекарство, съвсем не е клише. Ако
обърнете малко повече внимание на
науката, ще видите, че изследванията
ясно показват, че нашето поведение и
начин на мислене директно се отразяват на здравословното ни състояние.
Колкото повече се смее човек, толкова
по-здрав е, това е научно доказано –
казва Амбър. – Изобщо не е учудващо, че
толкова много жени са привлечени към
Пийт Дейвидсън. Той ги разсмива, с което
намалява нивата им на хормона на стреса
– кортизол и адреналин, а с това увеличава нивата на хормоните ендорфин и
допамин. Хуморът му им носи щастие и

ЗВЕЗДИ

Новак Джокович

C

Дарт
Вейдър
от Сърбия

Сн. Guliver/Getty Images

амо за броени дни един от най-забележителните спортисти на
Балканския полуостров се
превърна в символ на тъмните сили. Както находчиво
го определи друг знаменит
скандалджия на корта - Джон Макенроу,
Ноле е Дарт Вейдър на тениса за всички
онези, които съзряха световна конспирация
в действията му. В спортните среди се предполага, че някой вече иска да разбие хегемонията
на тримата най-велики мускетари - Рафаел Надал,
Роджър Федерер и Новак. 15 години никой не може да
пробие щита им. На 5 януари един от тях все пак бе дискредитиран и унижен.
Заради ваксинационния
му статус преди Australian
Open 2022 на сърбина му бе
отказано да влезе в Австралия. 34-годишният тенисист,
чиито адвокати твърдят, че
той е освободен от ваксина
срещу CОVID-19 по медицински причини, след това
беше задържан в имиграционен център в Мелбърн.
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в долината
Ядар, а апетити към
тях имаха
именно
австралийците.
Джокович
официално
подкрепи
протестите на
сънародниците си
срещу мината, след което
дойде удар от австралийските
власти. Сърбите отказаха на
австралийската компания
„Рио Тинто” , която управлява
обекти за 97,39 милиарда
долара. Естествено, това
разгневи бизнесмените от
Страната на кенгурата.
Светът зорко следеше
всеки етап от епичната
история, а Ноле се превърна
в мъченик на каузата си. Все
още не е ясно дали ще участва
на „Ролан Гарос“, който той

Дарява
милиони, вярва
само в Бог и обича
една единствена
жена цял живот

Спортистът беше освободен
от там на 10 януари, след като
съдът се произнесе в негова
полза. Дори се заговори, че в
експулсирането му от Австралия има замесени икономически и политически интереси заради „златото на XXI
век“ – металът литий. Едни от
най-големите залежи в Европа се намират край Лозница

спечели миналата година.
Единственото известно е, че
Джокович е толкова голям, че
няма дори милиарди, с които
да бъде купен.

Не играя за пари

За сърбина няма никакво
значение какви пари ще
получава. Неведнъж е казвал,
че най-голямо удоволствие
му доставя играта. „Тенисът
е най-големият ми съюзник
и противник. В деня, в който
не ми доставя удоволствие да
играя, просто ще се откажа.
Усещам се пълноценен на
корта, това е мястото, където преценявам какъв съм и
колко мога да постигна като
човек. Понякога викам и се
ядосвам, ругая и хвърлям ракетата си. Това е емоцията на
тениса, на спорта. Не мога без
нея", откровен е Ноле и добавя, че не играе за пари. „Може
да ви звучи като клише, но

ЗВЕЗДИ

С
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алма е от
малкото
популярни
личности,
които имат
привилегията
да не провокират солидна
доза хейт върху себе си
в социалните мрежи.
Основната причина за това
е уникалното й чувство за
хумор и най-вече изключително забавните й
лични истории, които тя
с охота споделя във всяко
свое интервю.

Въпреки че се изявява в
индустрия, в която визията е
на пиедестал, дори понякога
е предпочитана пред таланта,
мексиканката откровено
говори за „несъвършенствата“ си. Салма не се притеснява
да се самоиронизира и с това
привлича още повече симпатиите към себе си. Публиката
е влюбена в силния й испански акцент, който по никакъв
начин не изчезва, въпреки че
тя вече няколко десетилетия
основно живее в англоезични
държави. А когато той е в
комбинация с невероятната й
семейна история, резултатът
е взривяващо смешен.
Хайек безспорно е изключителна актриса. Доказателство за това са ролите й
в хитови продукции, като
за превъплъщението си в
мексиканската художничка
Фрида Кало дори се окичи с
номинация за Оскар. Няма как
да изключим и факта, че тя се
наслаждава на доста луксозен живот и благодарение на
дългогодишния си съпруг –
френския милиардер Франсоа
Анри Пино. Но дори това не
дразни публиката, която само
чака възможността да намери
поредната си звездна жертва
и да я обсипе със злостни коментари в мрежата. Причината е, че Салма успява, въпреки
бляскавия си статус, да остане
„нормална“ в очите на публиката. Затова и за разлика
от останалите й връснички
разголените снимки на
55-годишната латина будят
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Актрисата
е благодарна
за живота,
който има

Салма Хайек

Любимата
мексиканска
фурия

сн. архив

Dolce Vita

Роби Уилямс

Кой иска
къща с духове?
Роби Уилямс и Айда Фийлд продават прочутото си имение си в
английската провинция, което пази сантиментални спомени от
началото на връзката им

П

оп идолът продава прочутото си имение в селцето Комптън Басет в
графство Уилтшър. Семейната къща на Роби Уилямс в красивата провинция на Югозападна Англия (на 85 мили от Лондон) е добре известна
на феновете му още преди години - когато той веднъж сподели, че според него е обитавана от духове. Днес Роби и съпругата му Айда Фийлд
са решили да се разделят с мястото, което притежават от 2008 г.

Имотът се простира
на близо 300 дка земя
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ДЕСТИНАЦИИ

Многото
лица на Гоа
Най-малкият щат на Западното крайбрежие на Индия
предлага изобилие за всеки вкус

Л

егендата разказва, че първият европеец,
стъпил на брега на Гоа – португалският
адмирал, изследовател и пътешественик
Афонсу де Албукерке, понечил да извика „Уау“,
но в същия момент се задавил с портвайн –
толкова поразен бил от красотата на това
място. Колонизаторите веднага провъзгласили Гоа
за столица на Португалска Индия, виждайки, че превъзхожда по прелести подчинения по-рано източен бряг
на страната. Малкото кралство остава близо 450 години португалска колония – до средата на 20. век, на което
се дължи и силното католическо влияние в тази част
на страната до наши дни. Но Гоа не губи своята самобитност.
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зона здраве

ПРОЛЕТНАТА УМОРА
начин на употреба

В

Сн. iStock

края на зимата тялото ни е изтощено от вируси, небалансирана храна,
обездвижване. Дори и да сме водили здравословен начин на живот, инерцията и
мислите, че няма как да се разминем от
умора, сънливост, липса на настроение
и желание за работа и дори за забавления, още повече се засилва. Вместо да
се отдаваме на мрачни очаквания пред
един от най-красивите сезони, можем да намерим лесен начин да се справим с неразположенията си.
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Йога, гинко
билоба и
витамин С са
най-добрите
терапевти, които
ни връщат
енергията

