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Stars
историите
на звездите

Не иска повече да я
свързват с Джизъса
След като за втори път майката на двете деца на БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ХРИСТИНА ВИТАНОВА, намери сили да си тръгне от него, днес не желае
името є да стои до неговото
Story

8

С

ъществуват човешки истории, които не се описват
лесно. Особено,
когато главният
герой в тях избира
да мълчи. Такава е
и тази на връзката
между футболиста
Благой Георгиев и
художествената гимнастичка Христина
Витанова.
Дълго време бившата жена на спортиста отказваше да разговаря с медиите, защото никога не се е смятала за
известна. Винаги е предпочитала да
стои в сянка, далеч от публичния шум.
Но пък мълчанието колкото показва
сила, толкова е и опасно и, за да не
бъде съжалявана, одумвана или да се
превърне в обект на свободни съчинения, Христина все пак реши, че е
по-добре да каже своята истина пред
Story, отколкото да си затваря устата
пред чуждата лъжа. „Аз нямам светска
кариера и дори не знам защо медиите
се интересуват от мен - каза тя, когато
я потърсихме. - Не искам да се забърквам в медийното пространство.“

А дали сега е по-щастлива от преди,

или иска да си върне мъжа, въпреки
всичките обиди, които той й нанесе
с изневерите си? Заговори се, че започнала да дава сигнали, че иска да
се събере с Георгиев, използвайки за
оръжие децата си. Изпращала му снимки на малките, пускала в социалните
мрежи клипчета със сладката Йоана,
която обяснявала на тате колко много
й липсва.
На всичко това Христина отговаря
единствено с усмивка. Не скрива, че
има планове за собственото си бъдеще,
а в момента най-важни са й децата.
Именно заради тях се чуват всеки ден
с Благой. „Имаме прекрасни взаимоотношения с Благо и, въпреки че сме
разделени от година, се чуваме всеки
ден с него по телефона заради Йоана и Давид. Отдавна не се бъркаме в
личния живот един на друг. Чувствам
се чудесно без него“ - каза тя по повод
нападките.
Всеки живее, както му харесва. И
ако Христина на този етап е избрала
да няма човек до себе си, то Благой
сменя половинките си както настинал
хлапак носните кърпички. Да, доскоро името на бившата на футболиста от
руския „Рубин Казан“ беше свързвано
с това на Младен Самуилов, син на петролния бос Жоро Самуилов и един от
9
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Звезди
СТЕФАНИ
МЛАДЕНОВА от

MasterChef не плакала,
защото напуска шоуто,
а заради загубата на
близък човек

М

омичето, което напусна кулинарното
риалити с много
сълзи, сензационно
заяви, че плачът й
изобщо не бил свързан с факта, че се прости с надпреварата за голямата награда. Напротив – сама нарочно правела грешки,
за да е следващата, която напуска
шоуто. Стресът от напрегнатите състезания между участниците дошъл
в повече на Стефани, освен това в
един момент осъзнала, че шеф готвачите няма да дадат наградата точно
на нея. Затова решила да приключи.
Съзнателно допуснала няколко съществени грешки през последната си
седмица в шоуто, за да свали престилката на MasterChef на елиминациите. „Прецаках се сама доволно, за да
си тръгна“ - категорична е 22-годишната сладурана, позната като танцьорката на пилон от клипа към песента
на Криско и Мария Илиева „Видимо
доволни“.
Защо тогава бяха безутешните сълзи, които Стефи проля, прощавайки се със строгото жури на риалити
формата? „Както споменах, дядо ми
почина по време на предаването и на
мен ми беше доста тежко. Редакторите на предаването преди снимките
ми зададоха един въпрос, който после
не беше включен в интервюто - за
близките, които съм загубила. Защото
аз съм загубила не само дядо в живота си и не можах после да сдържа
емоциите си“ - разказва любителката
сладкарка.

Стефи преживяла толкова тежко
смъртта на дядо си, защото за нея
той не бил просто дядо, а буквално
баща. Родителите й се развели, когато
тя била доста малка и нямала голям
контакт с татко си. Виждали се рядко,
а дядо й, който е родител на майка
й, бил човекът, който, според нея, я
обичал най-много от всички нейни
близки. „Той се опитваше да замести
липсата на баща ми, правеше всичко
Story
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Нарочно
прецаках
нещата
възможно да не я усещам. Той беше
баскетболист, човек спортист, беше
здрав, не беше стар, прегърбен дядо,
както си го представят хората, не
беше имал някакви проблеми досега.
Нашите три дни по ред ме лъжеха, че
е в болница, за да не ме притесняват
и да не разконцентрират вниманието
ми от състезанието, а той е бил по-

чинал. Аз усещах, че ме лъжат и се
молех да не е най-лошото.“ В края на
седмицата близките й я помолили да
отиде при тях и тогава й казали истината. След тази тежка вест на Стефи
й било много трудно, страшно искала
да си почине психически, а и било
важно да се възстанови малко преди
да започне първия си семестър в Ку-

Звезди

От какво се
страхуват
звездите
НИКОЛ КИДМАН се

ужасява от пеперуди,
ДЖОНИ ДЕП – от
клоуни, а ПОПИ
ДЕЛЕВИН – от копчета

Кайли не
понася
закачалки в
гардероба
Story
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Нито едно
копче за модела
Попи Делевин

Звезди
Ще има ли
сватба?

ГЕРИ МАЛКОДАНСКА

може би несъзнателно
избира да се свърже с мъж
от влиятелната фамилия
Доган, защото загубила
баща си още като малко
момиченце

Е

дно от различните лица на
времето на Нова телевизия
е момичето, което повече
от две години владее сърцето на първородния син на
Ахмед Доган – Демир. Гери
Малкоданска не желае да говори за
връзката си с момчето от влиятелната фамилия, защото по правило
личните отношения за нея са тема
табу пред медиите. Красавицата спазва неписаното правило, а може би и
от суеверие сама предпочита да не
създава предпоставки за завист от
страна на недоброжелатели, особено в средите на моделите, към които се числи и тя - от години Гергана
е лице на модна агенция Visages. В
пространството се носи мълва, че
Демир обожавал момичето си и го
глезел като принцеса, но тя самата е
решила да не играе ролята на красивото украшение вкъщи, а да работи
и да се развива. Тя е лице на времето в сутрешния блок, за което й се
налага да става дисциплинирано в 4
часа сутринта и да е в телевизията в
5,20 за грим и прическа. Освен това
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Има нужда
от закрила
25-годишната красавица е завършила
журналистика в УНСС, а сега, за да
е бъде по-добра в работата си, планира да се запише да учи метеорология
и да се квалифицира като синоптик.
Иска хората да я оценяват заради нея
самата, най-малкото защото от малка е свикнала да бъде самостоятелна.
Наложило й се, когато изгубила баща
си твърде рано.
Той починал, когато Гери била в
първи клас в родния си град Плевен.
Двамата с батко й останали сами с

майка си, а той, макар и само три
години по-голям от Гери, се опитвал
да помага с каквото може, макар че
изживявал тежко загубата на татко
си. От брат си Гергана се научава, че
трябва да бъде мъжко и борбено момиче. „Въпреки че сме били две деца
и мама ни отгледа сама, никога не
ни е липсвало нищо“ - казва момичето на времето. Но може би именно липса на силното мъжко рамо в
лицето на баща й след време я праща в прегръдките на момчето, обя-

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ГРИМЪТ НА
КРИСИ ТЕЙГЪН

&

Новите
СПА
терапии

ТОП

10

води

В спокойни
15 ПРАВИЛА
ЗА ЩАСТИЕ

ЛЕТНИ
УХАНИЯ

Безценният
колаген

Секс
С какво ЖЕНСКАТА
РЕВНОСТ се различава
от мъжката

З

ащо на момичетата им харесва да бъдат ревнувани?
А как да усмириш яростната ревнивка? Отговорите на
тези въпроси едва ли са толкова лесни, но все пак някои
предположения по въпроса дават доза
яснота и малко надежда, че положението, което понякога изглежда без
изход, може да се успокои.
Мъжете са ревниви същества, поне
така ни учат още от детството. Инстинктът за собственост е в кръвта
им. Те могат да те ревнуват от електрическия стълб, от дядото в парка,
че и дори от мъжа с тениска с надпис „не се интересувам от жени“.
„Знаеш ли – казвам наскоро на
приятеля ми. - Борис е най-готиният
IT специалист досега във фирмата ни.
Днес той ми инсталира разни програми и дори след това двамата пихме
кафе два часа.“ И какво, мислите, отговори той? Аз се надявах да се хване
за сърцето, да бучи, да почервенее
или поне да вдигне поглед от таблета.
Но не. Без да откъсне очи от екрана,
той каза: „Надявам се да е направил нещо с твоя usb порт, че вече е
почти невъзможно да си включа там
смартфона.“ Господи, със същия успех
можех да му кажа, че с програмиста
не просто сме пили кафе, а че сме
правили африкански секс, при това
аз съм била зебра, а той ловец с бяла
каска на голото си тяло!

Забележка №1

Понякога просто е задължително да
ревнуваш жената. По този начин ти
й доказваш, че на теб не ти е безразлично, че тя си пие кафето с някакъв
си там програмист. В противен случай
рискуваш да огорчиш своето момиче
и наистина да я накараш следващият
път да приеме поканата му.
Затова пък аз съм способна да
ревнувам Борис от стълб. Особено,
ако този стълб има минало на модел
и гърди D размер. Ревнувам го и в
моментите, в които той се приготвя
на ходи на нощен риболов, защото
толкова отдавна не се е виждал с
Митко, а му е обещал да ловят риба
Story
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ОТЕНЪЦИТЕ
В СВЕТА НА
РЕВНОСТТА
заедно. В такива моменти се уговарям с всички дяволи – той ще ходи
на риба, ще пие бира и ще се смее с
приятели, а аз ще стоя зад печката!
Ами, ако не е бира, ами е същият
онзи стълб с перфектните мерки 9060-90? Пък и да не е със стълба, Митко има сестра!
В пристъп на ревност забравям,
че сестрата на Митко е късогледа, с
халка на пръста и бебе в креватчето.
А за да налее масло в огъня, в същия
момент ще ми звънне приятелка,
която беснеейки, ще ми обясни, че
нейният отива на мач, но тя ги знае
тия мачове пред телевизора и леещи
се чаши с алкохол в компанията на
самотни блондинки.

Заедно с дружката се хвърляме да
мислим план за отмъщение. Само
че какво да направим – да минем с
гранатомет по всички барове с телевизори, на които се гледа футбол?
Да звъннем на горския, за да го предупредим, че се извършва бракониерство? Или да се нацупим, докато
той не се появи с китара в ръка, роза
между зъбите и ваучер за околосветско пътешествие в джоба?

Забележка №2

Жената може да ревнува мъжа не
само от блондинки с големи... интелектуални възможности. Тя може
да ревнува и от приятелите, с които
мъжът по-често ходи да гледа мачо-

Зона здраве

Ново поколение ВОДА С
КОЛАГЕН осигурява младежки вид
и перфектна физическа форма

Здрави и красиви с
функционална вода

З

наем, че водата е изключително полезна за здравето
ни, а препоръките да пием
колкото може повече не са
просто празен брътвеж. От
неотдавна има и още една
причина да пием вода и не просто
вода, а функционална – тя ни прави
по-красиви. Qwell вода с колаген е
напълно иновативна напитка, коя-
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то е специално създадена за всички,
които искат да поддържат младежки
вид и добра форма. Първият по рода
си продукт е с уникално съчетание
на първокласен колаген и вода, пречистена по специална технология за
ултрафилтрация, без никакви добавки, следващо поколение функционална вода. За разлика от много други
напитки, не съдържа подсладители,

консерванти или добавени аромати.
Разработена е с внимание и прецизност, базирани на световнопризната
технология, за да отговори на най-високите научни стандарти при всеки
детайл. Всяка глътка от нея осигурява
здраве и красота всеки ден. Добрата
хидратация е изключително важна за
цялостното функциониране на организма. Когато хидратираме тялото си,

Посоки

Столицата
рицарите е
Story
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Дрънченето на мечовете
и рицарските доспехи
са неизменна част
от атмосферата на
полския МАЛБОРК

Г

на
жива

олеми здрави мъже, понесли 25-килограмови брони
на гърбовете си и 7-килограмови шлемове на главите
си пристъпват тежко едни
срещу други. Едни вадят
мечове, други боздугани и битката
започва. Случаен свидетел би си помислил, че е попаднал на снимачната площадка на голяма историческа
продукция. Но не е така, защото
всичко е истинско. Поне по време
на ежегодните рицарски битки, които
се водят тук всяка пролет през май.
Намираме се в последната столица
на рицарите – Малборк, в северната
част на днешна Полша. Именно тези
места, където река Ногат си проправя път към Висла и Балтийско море
през труднодостъпни местности, си
харесали тевтонските рицари за своя
столица. И построили първата крепост. Кръстили я Мариенбург, което
означава замъка на Мария. Тогава
мястото принадлежало на Прусия, но
170 години по-късно станало полско
и замъкът съответно бил прекръстен
на Малборк. Всъщност съдбата на
Малборк е типичният случай на скъпо за войните място, което постоянно
минава от ръцете на един победител
в ръцете на друг.

Днес Малборк продължава да живее
като рицарска столица и събира
кръстоносци от цял свят, които идват
тук да премерят сили. Около 500 рицари от Канада и САЩ до Швейцария, Дания, Испания, Полша, се събират всяка пролет под стените на замъка Малборк. Днешните кръстоносни
армии са доста по-малобройни – по
16 човека всяка, но иначе и оръжията, и броните, и битките са истински.
Правилата, които спазват, са единствено да не се докосва човешка плът,
така че нараняванията са по-скоро
изключение. Иначе здравеняците така
се вживяват в боя, че човек, който ги
гледа отстрани, може да настръхне.
„В груповите битки може да се прави
всичко. Можете да блъскате, да нанасяте удари, да удряте с глава, с мечове, бухалки, боздугани, брадви, копия,
с щита или да скочите върху човека,
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Лудия Макс
се завърна

Лишена от перченето на звездите,
холивудската премиера на „Лудия Макс:
Пътят на яростта“ се превърна във ВЕСЕЛ
ПРАЗНИК НА ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ
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