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По-жива и
здрава съм
от всякога
ГАЛЯ от бившия дует „КАРИЗМА“ живее с

млад бизнесмен, наслаждава се на работата си и е
готова да създаде семейство
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O

х, не се
ли спряха... Идиоти!“ Така
кратко и с
горчивина
и разочарование
коментира Галя
шокиращата новина, че е болна от
СПИН пред близкия си приятел фотографа и режисьор Александър
Моллов, когато той разтревожен, не
на шега я пита, какво се случва. Певицата е изненадана, че периодично
е „погребвана“ и че някой се забавлява с това да я превръща в жертва на
обстоятелства, хора, болести, интимни партньори... Темата за болестта
най-вероятно е провокирана от един
факт в биографията й, който обаче
няма нищо общо с лично преживяване, а с благородна кауза, с която се
ангажира, разсъждават недоумяващо
нейни близки.

Галя е почетен посланик на ООН
за Фонда за населението у нас към
младежките програми Y-PEER. Освен това печели наградите Посланик
на годината в Ню Йорк през 2007 г.
като част от глобалната кампания на
MTV Staying Alive и в Тунис през 2009
г. Тя е и участник в световната анти
СПИН конференция в Мексико Сити
през 2008 г. с над 20 000 участници,
посветени на каузата на различни
световни организации, под патронажа
на Бил Роуди, президент и създател
на MTV Networks International и инициатор на кампанията MTV Staying
Alive. Макар и непряко, тя продължава да е ангажирана с темата, но не и
като човек, болен от СПИН.
Story успя да открие Галя и да разбере от първо лице какво се случва
в живота й, след като толкова години тя избягва да говори за себе си,
за да не провокира излишно злостни коментари и клюки. Пред Story
тя открехна тежката порта на пазени тайни, за да разкрие истината. В
следващ брой очаквайте още лични
откровения.
„Жива и здрава съм повече от
всякога. Радвам се на лично спокойствие. Но явно на някого липсва присъствието ми...“, така певицата, любопитството към чийто живот ражда
мелодраматични истории, коментира
гръмналия СПИН скандал. Всъщност
9
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Гимнастиката
ми беше скучна
ИЛИАНА РАЕВА бягала от залата

за художествена гимнастика, за да играе
баскетбол с момчетата

И

лиана Раева шокира с
разкритието,
че напълно
реално можела днес да не
бъде известна като едно
от златните момичета на
българската художествена
гимнастика. Като дете тя
бягала от тренировките в
залата, лъжела родителите
си, че „другарката Бончева
е болна“ и тайно тичала да
играе баскетбол и волейбол с момчетата. „Аз имах
съвсем друг темперамент –
гимнастиката е почти изкуство, там трябваше да съм
грациозна като лебед, а аз
исках да тичам, исках емоция и адреналин. Бях дребничка, но имах много огън
в мен и имах нужда да го
изразходвам някъде“ - разказва днешната треньорка.
Малката разбойничка успяла „да бяга по фронта“
няколко месеца, докато
баща й разбрал измамата.
И, като чул нейното оправдание, че харесва колектив-
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ните спортове, категорично
отсякъл: „Не!“ Може би
на неговата реакция тогава
България дължи много, тъй
като без Илиана гимнастиката ни щеше да загуби
много. Наскоро Раева получи поредната си престижна награда - от френската
асоциация по художествена
гимнастика, като състезател, печелил най-много
пъти престижния им турнир Корбей-Есон през годините.

Причината за бащината реакция тогава било
мнението на треньорката
на малката Илиана, че в
нея има потенциал, който
е грехота да не се развие.
Така непослушното момиче
трябвало да се върне към
скучните за нея тренировки
с ленти, бухалки и обръч.
И, логично, на първото си
състезание завършила на
предпоследно място. Но
вместо да се отчае и да
намрази завинаги художествената гимнастика, прова-

В журито на
Dancing Stars
Илиана е найвзискателната

Звезди

Р

усокосата актриса със сериозно изражение, която
се вихри в „Като две капки вода“, умее да разсмива
публиката, да я държи в
напрежение и да я умилява с чаровните си трапчинки. Тя не
спира и никога не е спирала да води
битка с живота, с мъжете в живота
си, но най-вече със себе си. И хората, която я познават отблизо, никак,
ама никак не са изненадани, че избира да се омъжи първия път в черна
рокля, подстригва се почти нула номер по време на кастинг, като малка
има въображаема сестра и опитва да
отрови приятелчето си в детството с
дюля заради насинено око и върнат
златен пръстен. Достойният представител на зодия Лъв Стефания Колева
вече десет години е с архитекта Йордан Ликов, с когото преди 6 години
сключват и църковен брак. За разлика от първия път, когато минава под
венчилото с аниматора и баща на
дъщеря й Катерина Владо Шишков
в черна рокля, при втория опит е решена в бяло. Е, изборът й не е рокля,
но това „изобщо не й е важно“.

Когато се родила, я кръстили Стефания на австрийската й баба Щефания - майка на таткото на актрисата.
Преди да се появи на бял свят, майка
й имала няколко неуспешни опита
за бебе и при четвъртия опит лежала от началото на бременността до
появата на малката принцеса. Само
че принцесата никак не била малка.
Бебето Щефи се появило на бял свят
4,500 кг., разбираемо трудно, но според майка й за сметка на това и грозничко. Е, грозното пате с годините се
превръща в красив лебед, но пък лебедът бил много щур. Стефания нито
се водела, нито се карала още от
малка. Единствената, която й влизала
в положението, била въображаемата
й сестра. Защото Стефания много искала да я има. Представяла си колко
ще е готино и, след като животът не
й предложил тази възможност, направила от една кукла своя кака, снабдила я с различни рокли и готово –
въображаемата роднина била на разположение да пътешестват заедно, да
играят на учител и ученик, на певици
и други красиви игри. Докато Щефи
не решава, че иска да стане боклукчия или пък пчелар, защото много
обича мед. Изобщо Стефания Колева
обожава да си похапва от малка. В
детската градина примира за най-мраStory
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Във вечна
битка със
себе си
СТЕФАНИЯ КОЛЕВА разбира, че не е

длъжна да е слаба, а здрава и щастлива

Големите имена

Story
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А
роде
зл

Ангел, Н
ен от
лото
За АНДЖЕЛИНА
ДЖОЛИ любовта
и децата били извън
списъка на очакваните
от съдбата подаръци

а прага на 40-те тя със
сигурност знае, че името й ще остане в историята на киното и не
само в нея. Изгряла на
екрана едва седемгодишна, като партньорка
на собствения си баща Джон Войт
в отдавна забравената лента Lookin’
to Get Out, Анджелина Джоли едва
ли някога е подозирала, че животът
й ще се завърти в онази спирала, за
която най-малко е мечтала, и сама
ще избере за дъщеря си същия път,
по който някога я тласнал родителят,
с когото воюва през целия си съзнателен живот. Колкото и Джон да търси извинение за това, че изоставил
семейството си, когато дъщеричката
му била едва на годинка, двамата никога не се прегърнаха искрено. А животът на Джоли близо четири десетилетия, съзнателно или не, остава посветен на боготворенето на майката
и ненавистта към бащата. Дали това
се промени, след като преди две години Анджелина видя собствената си
4-годишна дъщеричка на снимачната
площадка в ролята на малката Аврора във филма „Господарка на злото“, където самата тя играе главната
роля? „Трябваше да намерят дете,
което да не се стряска от ужасното
съскане на повелителката на всички
злини, а моята малка Вивиан, която
не случайно наричаме моя сянка, е
такава. Тя винаги е залепена за мен и
независимо дали съм изморена, раздразнителна, или просто в ужасно настроение, нищо не може да я спре да
повтаря „мамо, мамо“ и не млъква,
докато не я взема на ръце“, обяснява Джоли и допълва, че ролята била
предложена преди това на по-голямата сестра Шайло, но тя не проявила
особен интерес и предпочела да бъде
същество с рога.

даш от тотално разбито семейство,
нищо чудно, че подобни неща ти се
струват невъзможни, съществуващи
само в приказките“.
Историята на майка й, изоставила
собствената си артистична кариера,
за да се отдаде на тривиална борба
за препитанието на двете си деца, е
една от най-повтаряните от Джоли.
Саможертвата на Марчелин Бертран
до такава степен обсебва подрастващата й дъщеря, че я бележи за цял
живот. Не е нужно някой да е психолог, за да забележи пиетета на Джоли
и усещането за изоставеност, което
се загнездва в нея, когато майка й
си отива от този свят, победена от
рак на гърдата. Страхът от болката
на изоставеното малко момиченце
я тласка към решението да премахне собствените си гърди, за да не би
нейните деца да останат без майка.
Дали това не е поредното безумство
на актрисата е въпрос, който едва ли
ще намери своя отговор. Пък и „лудостите“ в живота й са част от собствената й идентичност. Ненавършила
12 години, тя вече се е разходила по
червения килим на най-престижните
награди - „Оскар“, отново под ръка с
баща си и облечена в дълга кукленска рокля. Пълно лицемерие, както
сама го нарича само няколко години
по-късно. Защото нито червеният киС Джон Войт на
наградите „Оскар“
през 1986 г.

Колкото и професионално да звучи
обяснението на Джоли, тя не може
да скрие това, което изглежда и сама
още не може да повярва, че й се е
случило. А то е да бъде влюбена в
децата си, както се получава с повечето обикновени майки. Но Анджелина никога не е била обикновена
или поне никога не се е приемала
така. „Никога не съм мислила, че ще
имам деца, никога не съм вярвала, че
ще бъда влюбена, не съм очаквала да
срещна правилния човек“, изповядва
Анджелина в интервю пред списание
Elle, и пояснява: „Когато произхож31
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ПРЕДИМСТВАТА
НА СЕРУМА

&
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Минусите
на джогинга

СТИЛЕН
КАКЪВ ТИПАЖ
СИ В СЕКСА

ГРИМ И
МАНИКЮР
В СИНЬО

дует

Житейските
уроци от срещите

Секс

ЛИДЕР В
ЛЕГЛОТО?
ЗАЩО НЕ!
Към кой ПСИХОСЕКСУАЛЕН
ТИПАЖ спадате според
класификацията на сексолозите

Д

а, всички сме
различни и
това важи и за
темперамента
в леглото. Сексолозите създадоха собствена класификация на психосексуалните
типажи на мъжа и жената,
от които се вижда, че мъжете не винаги искат да са
в ролята на лидери, както
и жените не винаги са съгласни да са в позицията
на подчинената.

Типове жени

Жената-майка
Стреми се към опека
над своя партньор, привличат я слаби, болни, неудачници. Харесва й да ги
защитава, да ги „вдигне“
на крака, да ги ободрява,
въодушевява. Слабостта и
нещастието на мъжа могат
да бъдат за такава жена
силен сексуален стимул.
Дори тревожността, емоционалната неустойчивост,
капризите понякога влизат
в списъка с очакваните от
мъжа „ласки“.
Агресивната
Постоянно се стреми да
се бори с партньора, първо
Story
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в буквалния смисъл на думата, а на по-късен етап и
в сексуален. Подигравателно поведение, язвителност,
склонност към ирония – тя
обича да е над него във
всяко отношение. От него-

вите ласки очаква покорност, дори принизеност и
притеснение.

Пасивно-подчинената
На представителките на
този типаж силният мъж

им е идеал. Той знае как
да ги подчини и обладае.
Такива жени предпочитат
агресивни партньори, дори
груби, като нямат против
нетипичните „ласки“ да
стигат понякога и до болка.

Посоки
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Аристокра
бягство в С

атично
Синтра

КРАЛСКА
РОМАНТИКА и мавърски

замъци, подземни тунели
и алхимия, гарнирани с
португалско вино, зелена
прохлада и спокойствие
се крият на час път от
португалската столица

С

лънцето нежно озарява утрото, което тук винаги е
топло. Лисабон се събужда
за шумен и забързан ден, а
местните късметлии, които
не са на работа, и посветените туристи, поемат към Синтра. На
около час път с влака от португалската
столица, зад жива стена от евкалипти
и палми, кедрови дървета и огромен
бамбук, се намира летният оазис на
аристократи и поети. В прегръдката на
зелените хълмове, бягали от градската
суета и лятната жега велможите. Това
било любимото място на непоправимия романтик Байрон, който нарича
Синтра Рай на земята. Във времето на
английския поет ни връщат и старомодните карети, строени пред гарата.
Срещу 20 евро те са готови да ви пренесат в друг, екзотичен свят, огласян
от горските птици и тропота на конски
копита. Оттатък гората палитрата е
още по-богата. Вечнозелената декорация на малките калдъръмени улички
е нашарена от пъстрите стени на къщите, по които пълзи мъх, а първото
усещане е, че всеки момент зад някой
ъгъл ще се покаже цилиндърът на изтупан джентълмен с бастунче в ръка,
или дама в кринолини и малко чадърче, което трябва да предпазва лицето й
от слънцето и нахалните погледи.

Първото нещо, което отдалеч
привлича погледа, е един замък в
жълто и червено, кацнал на хълма
сред зелените гугли на горите. Това
е възбуждащият фантазията дворец
Пеня (Palacio da Pena). Издигнат на
около 1500 метра надморска височина, той прилича на излязъл от книжка с приказки и е запазен така, както
го е пожелал принцът на Португалия
- Фердинанд II, през 1840 г. Странна
душа бил този принц, наследник на
студения аристократизъм на Виена и
топлината на португалското слънце. В
зрелите си години принцът се влюбва
в Синтра и решава да построи своята
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МИХАЕЛА ФИЛЕВА не можа да
скрие връхлетялата я емоция,
след като научи, че получава
приза за БГ изпълнителка 2014

къде бяха звездите

Харесай
българската
музика

БГ РАДИО раздаде традиционните си
ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ НАГРАДИ

в Благоевград пред повече от
15000 души публика

Изненади

Пътуващият рок
музей връчи награди
на фенове
стр. 64

Симбиоза

Модата и козметиката
се събраха в името на
красотата стр. 65

Вечеря
Вратите на кралския дворец
се отвориха широко за
парти стр. 66

Библио.бг - платформа за електронни книги и списания
Чети каквото обичаш!

www.biblio.bg

