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Звезди
МЕГАН ФОКС навърши

30 години и се отказа от
еротичните сцени заради
синовете си. Сега тя
чака третото си дете,
но няколко скандала от
миналото все още крепят
ореола й на щура мацка

П

роизшествия, обидни изказвания, дори кражба –
нищо не е изненадващо,
когато говорим за Меган
Фокс. Четири от случките обаче, свързани с актрисата, винаги ще останат в историята с етикет „скандал“.

НЯМА ДА ПЛАТЯ
На 14 години Меган Фокс краде
от супермаркет. Тя е още дете, когато за пръв път прекрачва прага на
съда, защото е обвинена в кражба на
козметични продукти от магазин от
веригата Wal-Mart. Съдът кара Меган
да плати взетото и й забранява да посещава веригата магазини, на които е
посегнала.
За наказание на момичето предложили два варианта: или да стои три
дни на входа на магазина с табела „Аз
откраднах от Wal-Mart“, или да опакова коледни подаръци. Не е изненада,
че Меган избира втория вариант.

Сн. Guliver/Splash, архив

Първият й син
я спасава от
страховете й
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Скандалите
я преследват

Звезди

Ако любовта
беше истинска
Сега ПОЛИ ГЕНОВА се върна от „Евровизия“ като
победител, а преди няколко години, от същия конкурс,
като влюбено момиче

Т

я предизвика толкова вълнения, толкова много гордост и радост през последните дни, колкото никой
друг знаменит съвременен
българин през последната
година. Дори Гришо отстъпи почетното място. И напълно заслужено –
представянето на Поли на „Евровизия“ бе достойно, със заслужено
самочувствие и воля за победа. И
ако това й участие бе логичният край
на положените усилия и израстване,
то преди няколко години, когато „на
инат“ се пребори да участва на „Евровизия“ в Дюселдорф, спечели друго – страст и един горещ спомен от
една луда нощ.
След финала Поли и колегите й
решават да полеят успеха си. На афтърпартито след конкурса емоциите
били не по-малко, отколкото на сцената. Толкова весело и „напоително“
било, че накрая на Поли й се губят
някои моменти – като например как
се е озовала в чужда стая и в чуждо
легло.

По онова време тя разказва пред
Story: „В момента, в който осъзнах, че не съм в стаята си и не съм
сама, видях, че навън е светло. Тогава се появиха и спомените ми и се
сетих, че полетът ми за България е
в 11,30 часа, а не знаех колко часа
е в момента. Веднага скочих да се
обличам, намерих си чантата, но
телефона ми го нямаше. Реших, че
е в моята стая, която се оказа, че е
на горния етаж и започнах да чукам
по вратите на останалите от екипа,
но никой не ми отвори. Видях на телевизора, че е 10,45 и трябваше по
най-бързия начин да си събера багажа. По-късно разбрах, че половината
от нещата ми са останали в хотела.
Story
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Затичах се по коридора, в движение
оставих една визитка на рецепцията
и им казах, каквото намерят, да ми
го изпратят на адреса. Имах късмет,
че летището беше много близо. Като
стигнах, ми показаха една огромна
опашка, на която да чакам за чекиране. Започнах да им се моля да ме
пуснат напред. Смилиха се над мен
и ми позволиха да мина пред 30 човека, но като не видях приятелите
си, направо се отчаях, че вече са излетели. Но се обърнах и ги зърнах.
Успокоих се, а те бяха шокирани,
защото не са успели да ме открият
цяла нощ. Взимали са ключ от рецепцията, за да влязат в стаята ми и
да проверят дали въобще съм жива.
В самолета вече разбрах, че и телефонът не е в мен.“ А той се оказва в
Саймън от Blue, който на следващия
ден й пише писмо на електронната
поща: „Телефонът ти е в мен!“
Двамата се запознават в Амстердам, на „Малката Евровизия“, която
се провежда
в холандския

Поли и Саймън се
събудили в едно легло,
но дали е имало нещо
повече, историята мълчи

Звезди

Х

убава, по-хубава, прекрасна...
Кара Делевин!
Да, но зад красивата външност на любимия модел на дизайнерите
се крие вулкан от емоции,
които тя не съумява винаги
да овладее. Така се случи и
в деня, когато Кара бързаше да се качи на влака от
Париж за Лондон, за да отпразнува рождения ден на
сестра си Попи. Звездата
беше задържана и глобена за обида на полицейски
служител.

Сн. Guliver/Getty, архив

Както съобщават очевидците, на молбата на
униформения да провери
багажа на Кара, тя изпуснала нервите си. 20 души
били свидетели на случката, но това по никакъв начин не я притеснило. Делевин блъскала, псувала и не
желаела да се подчини на
правилата, които важат за
простосмъртните. Мъж на
перона разказва, че с нея
бил и приятел, който се опитал да я усмири, но Кара
не реагирала. Паднала на
колене и сключила ръцете
си като за молитва. Това
било най-малкото странно.
А след това се развикала
на полицая: „Това е просто
смешно. Върши си шибаната работа, хайде! Да вървите на майната си всичките“,
извадила телефона си от
джоба и започнала да набира някакъв номер.
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Разбира се, Делевин е задържана и глобена, а след
час - освободена. От участъка излязла с насълзени
очи, извинила се и хванала
следващия влак за Лондон.
„До гуша ни е дошло от
самозабравили се звезди –
коментирал служителят на
реда. Това не е първият, а
със сигурност не е и последният случай, когато
вярват, че трябва да се съобразяваме с капризите им.“
Преди време Кара призна в интервю, че е имала
12

ПО-ВИСОКО
ЛИ Е ОТ
ЗАКОНА
КАРА ДЕЛЕВИН напсува полицай и

отнесе глоба. Като дете искала да блъска
главата си в дърво, докато не умре

Звезди

Мика и Айкут
може би първи ще станат
родители, а
Христина и
Лука не бързат с наследника преди да
се оженят

Щастлив с бъдещите зетьове
Дъщерите на ХРИСТО СТОИЧКОВ – Михаела и
Христина, най-накрая си намериха достойни половинки,
които баща им одобрява

Н

ищо чудно скоро след
юбилея за 50-годишнината си Камата да започне
да стяга сватби и кръщенета. Дъщерите му Михаела и Христина вече
имат до себе си сериозни половинки
и може би няма да чакат много, за
да зарадват именития си татко със
следващите очаквани стъпки. По-малката – Хриси, от миналата година е
сгодена за бившия хърватския тенесист Лука Белич, но макар двамата
още да не са обявили дата за сватбата, се говори, че в най-скоро време
Христина ще превари кака си пред
олтара. Мика пък от година и половина цъфти от щастие в обятията на
българина от турски произход Айкут,
а в светските среди отскоро се носи
слухът, че е бременна. И двете щерки на Стоичков вече са спокойни,

Story
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че най-накрая намериха мъже, които
взискателният им баща одобрява, и с
радост ще им даде благословията си.
Миналата седмица момичетата доведоха бъдещите си съпрузи в България
послучай тържеството за годишнината му, което се превърна във всенароден празник.

Христина видимо си пада по тенесисти. Преди сегашното си гадже
тя ходеше с испански младеж на име
Джонатан де Мигел, който също се
беше пробвал в тениса, но за разлика
от сегашния й, останал на полуаматьорско ниво. Макар де Мигел да се
готвеше за адвокатска кариера и бил
одобрен от майката на Хриси, Стоичков от самото начало не показвал
кой знае какви симпатии към него и
бил против развитието на отношенията им към по-сериозни. Според слу-

хове, причината за раздялата им била
изневяра от страна на Джонатан, а
Стоичков бил бесен, защото Хриси се
поболяла от мъка.

Да забрави неверника й помогнал
красавецът Лука Белич. Двамата се
запознават в Остин, Канзас, където
Христина завърши висшето си образование, и се сгаджосват през 2013-а.
Лука се оказал и страхотен ухажор една сутрин госпожица Стоичкова се
събудила, а до леглото я чакали два
огромни букета с червени рози с бележка „Волим те!“. За екстенесистът
се говори, че преди да се обвърже сериозно с Хриси, бил истински плейбой, чиито гаджета - световноизвестни красавици и спортистки, го хвалят,
че е доста надарен. Лука обаче истински се влюбил в дъщерята Стоичков и видял в нейно лице жената,
с която може да прекара живота си.
Затова поиска официално ръката й
миналото лято, а сестра й Мика уведоми във facebook за щастливото събитие: „Юхуу! Поздравления! Добре
дошъл в семейството, Лука! Толкова

ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

Зодиак
Бруталният
убиец, надхитрил
закона
Трейси Лордс
Била едва 15-годишна,
когато станала
порнозвезда
стр. 26

Доктор Смърт
Убивала пациентите
си чрез глад и ги
ограбвала
стр. 30
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Зодиак: Загадъчният
убиец от Сан Франциско
ЗОДИАК е един от най-големите неразкрити серийни убийци след ДЖАК
ИЗКОРМВАЧА. Въпреки че полицията разследва над 2500 заподозрени, случаят
никога не е официално разкрит. Защо?

П

рез октомври 1966 г.
едно убийство поставя
началото на страховита серия от престъпления, които хвърлят
в паника жителите на
Сан Франциско. Години наред Зодиак се
подиграва с полицията, изпращайки
на медиите странни шифри, телефонни обаждания и обидни криптирани
бележки. Преди всичко това да приключи, този умен и диаболичен убиец
променя живота на осем души, само
двама от които оцеляват, за да разкажат историята си.

Чери Джо Бейтс

В неделната вечер на 30 октомври
1966 г., дълго преди някой да чуе за
Зодиак, 18-годишната студентка Чери
Джо Бейтс е брутално
убита близо до паркинга
на библиотеката на колежа в Ривърсайд Сити.
Изглежда мотивът не
бил изнасилване или
грабеж, тъй като дрехите и чантата й били
непокътнати. След като
прекъснал няколко кабели в светлозеления й
Volkswagen, Зодиак изчакал Бейтс да се върне при
колата си и да се опита да я запали.
Тогава той се появил и й предложил
помощта си, заемайки се безцелно да
човърка по двигателя.
След това вероятно й предложил
да я закара, казвайки й, че колата
му е наблизо, и я подмамил в една
тъмна непавирана
алея между две
къщи, притежание на
колежа, където двамата
прекарали
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около час и половина. Не е сигурно какво точно са правили през това
време, но в крайна сметка мъжът я
нападнал, намушквайки я три пъти в
областта на гърдите, един път в гърба
и седем пъти през гърлото.
Съдейки по тези подробности,
убийството на Чери Джо Бейтс изглеждало като обикновено убийство
от страст, най-вероятно извършено от
отхвърлен обожател, бивш приятел
или просто някой, свързан с нея. Самият факт, че тя била прекарала час
и половина в тъмната алея с човека,
който я е убил, подсказвал, че го е
познавала и му е имала доверие. Чак

месец по-късно нейният случай навлиза в съвсем друго измерение.

Първото писмо

На 29 ноември 1966 г. машинописни копия от анонимно писмо били
изпратени до полицията в Ривърсайд
и до вестник „Ривърсайд Ентърпрайз“.
Писмото било написано на пишеща
машина „Роял“, а шрифтът бил определен като „Пика“ или „Елит“. Писмото било озаглавено „Признание“,
като вместо името на автора били
поставени дванадесет тирета

ПРИЗНАНИЕТО
ОТ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Тя беше млада и красива, а сега е пребита
и мъртва. Тя не е първата и няма да бъде
последната. Аз лежа буден нощем, мислейки
за следващата си жертва. Може би тя ще бъде
красивата блондинка, която работи като
детегледачка близо до малкия магазин и се
прибира по тъмната алея всяка вечер в седем.
Или може би ще бъде пищната брюнетка, която
каза НЕ, когато я поканих на среща в гимназията. Може да не бъде
и никоя от тях. Но аз ще отрежа женските й части и ще ги изложа,
така, че да ги види целият град. Така че не ме улеснявайте. Пазете
сестрите си, дъщерите си и съпругите си далече от улиците и алеите.
Мис Бейтс беше глупава. Тя отиде на заколение като агне. Тя не се
бори. Но аз го направих. Първо развалих колата й. После я изчаках в
библиотеката и я последвах след две минути. Акумулаторът вече беше
изтощен. Предложих й помощта си. Тя охотно се съгласи. Казах й, че
колата ми е наблизо и й предложих да я закарам до дома й. Когато
се отдалечихме от библиотеката, й казах че е време. Тя ме попита:
„Време за какво?“ Отговорих й, че е време да умре. Сграбчих я за
шията, запуших устата й, а с другата ръка допрях един малък нож
до гърлото й. Тя тръгна доста охотно. Чувствах гърдите й топли и
твърди в ръцете си, но в ума ми имаше само една мисъл. Да я накарам
да си плати за това, че ме отхвърляше през всичките тези години.
Тя умря тежко. Тя се гърчеше и тресеше докато я душех, а устните й
потръпваха. Веднъж изпищя и аз я ритнах в главата, за да млъкне.
Забих ножа в нея и той се счупи. След това я довърших, като й
прерязах гърлото. Не съм болен. Аз съм ненормален. Но това няма да
попречи на играта. Това писмо трябва да бъде публикувано, за да го
видят всички. То може да спаси онова момиче в алеята. Но това зависи
от вас. Ще тежи на вашата съвест. Не на моята. Да, аз бях онзи,
който ви се обади. Това беше предупреждение. Внимавайте… Аз
дебна момичетата ви в момента.
ДО: ШЕФА НА ПОЛИЦИЯТА
ЕНТЪРПРАЙЗ

Crime

Непълнолетната
порнопринцеса
ТРЕЙСИ ЛОРДС започва
да участва във филми за
възрастни едва на 15 и за
три години се превръща
в звезда. Скандалът
след разкритието на
истинската ú възраст
води след себе си лавина
от поправки в закона за
порноиндустрията

И

мето на Трейси Лордс
и до днес е легендарно
в порноиндустрията.
Сладката блондинка от
малко градче в Охайо успява да измами
работодателите си на
колко е години и да започва да се
снима във филми за възрастни едва
15-годишна. Трейси постига нечувани
успехи в жанра, който в началото на
80-те години на XX век още с плахи
стъпки набира популярност – само
за три години тя успява да заснеме
77 ленти, които се харчат като топъл хляб и я превръщат в истинска
порнокралица. За това кратко време,
преди да бъде разкрита и арестувана,
тя създава собствена продуцентска
компания и сама работи по сценариите на филмите си. Случаят с непълнолетното момиче завихря безпрецедентен скандал в Щатите и води
до поправки за закона за защита на
децата от сексуална експлоатация,
известен като „Законът на Трейси“, и
затяга мерките в порноиндустрията
с параграфи, които са в сила и днес.
Лолитката обаче вместо да потъне
в забрава, успява да се възползва от
славата си и да пробие в нормалното
кино, натрупвайки в сметката си няколко милиона долара.
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Кота глад - люб
Доктор Смърт
ЛИНДА ХАЗАРД уморява пациентите си чрез
гладуване и ги ограбва. Но накрая и тя попада в плен
на собственото си „лечение“ и алчност

С

адистична откачалка, алчна мошеничка, убийца – това са
само малка част от
характеристиките,
които лепват на доктор Линда Бърфийлд
Хазард (1867-1938 г.), американката,
която без медицинско образование
си позволявала да „лекува“ пациентите си с глад, уморява ги и заграбва
състоянието им. Всъщност вратичка
в закона за медицинските лицензи й
дава правото да лекува във Вашингтон. А самата тя е с основно образование на остеопатична сестра (остеопатията е лечение без лекарства, бел.
ред.), макар и да е издала няколко
книги от рода на „Постене с цел излекуване“.
Хазард твърди, че всяка болест
може да бъде преборена с глад, кой-
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то позволява на храносмилателната
система „да си почине и да се изчисти“. Гладът според нея е вълшебната
пръчка, която е способна да излекува
всичко – от зъбобол до най-страшни болести. Ученичката на доктор
Едуард Хукър Дюи, автор на „Евангелието на здравето“, обаче е безпощадна – тя докарва доверилите й се
болни до изтощение, не с цел да ги
излекува, а нагло да ги ограби. Пациентите й са подлагани на клизми,
включващи около 4 литра вода. Някои от тях крещели от болка. А една
от „терапиите“ на самозванката дори
включва масаж с бой с юмруци по
челото и гърба на злощастните наивници. Разтревожен свидетел разказва как по време на тези „процедури“,
Хазард крещяла „Елиминирай! Елиминирай!“. Линда има и санаториум
в малкото градче Олала, наречен

„Кота глад“ от местните, които всеки
ден минавали покрай „пациентите“,
топящи се пред очите им от глад и
приличащи по-скоро на заточеници в
Освиенцим, отколкото на живи хора.

Линда е родена през 1867-а в Карвър Каунти, Минесота. На 18 г. тя
вече е омъжена и има две деца. Но
през 1898 година напуска съпруга и
децата си, за да преследва мечтата
си – кариера в Минеаполис. 1902 е
годината, когато се предполага, че тя
убива първия си пациент. След като
установява, че причината за смъртта
е глад, патологът се опитва да заведе
дело срещу Хазард, но не успява да
я подведе под отговорност, а когато
разследващите я питат за изчезналите
бижута на жертвата, фалшивата докторка започва да шикалкави.
Популярността на Линда продължава да расте, но пикът й достига,
когато се омъжва за Самюел Кристман Хазард, унищожил обещаващата
си военна кариера, присвоявайки си
военни капитали. Пияница, развратник и мошеник, той има два предишни брака и дори не е разведен с
една от съпругите си, когато се жени
за Линда, заради което срещу него е
заведено дело за бигамия. То завършва с двегодишна присъда за Сам.
След като излиза от затвора през
1906 г., двамата заминават за Вашингтон и колелото на мошеничеството се
завърта с двойна сила. Семейството
купува 40 акра в окръг Китсап, нарича местенцето „Кота Пустиня“ и
Линда Хазард започва да практикува
в Сиатъл.
Местните приемат методите й с
отворени обятия и желаещите да се
превърнат в жертви, без да са наясно с подмолните замисли на Хазард,
се множат. Разбира се, сред тях е и
първата, станала известна на света,
жертва – Дайзи Хаглунд, норвежка

бимият оазис на

Хазард издава няколко книги, а
парите й растат правопропорционално на известността й
добива контрол върху спестяванията
и имотите му и той умира със 70 долара в сметката си и тежащ не повече от 50 кг.

Лечебницата
била мечтата на
живота й, но в нея
намирали смъртта
си много наивници
имигрантка, чиито родители притежават в миналото Алки Пойнт. След
50-дневно гладуване под „грижите“ на
Хазард жената умира на 26 февруари
1908 година, едва на 38 години. Тя оставя 3-годишно сираче Ивар. Само че
момчето успява да забогатее, и то не
как да е, а приготвяйки най-вкусната
храна в ресторанта си за морски специалитети.

Майката на Ивар не остава единствената жертва на Хазард. Скоро след нейната смърт я последват
и други – Ида Уилкокс, през 1908-а,
Бланш Тиндал и Виола Хийтън през
1909 г.. Госпожа Мауд Уитни напуска
този свят през 1910-а, инженерът Ърл
Ердман през 1911-а... „Сиатъл дейли
таймс“ излиза със заглавие: „Госпожа
„докторката“ уморява пациентите си.“
Но какво от това? Наивниците не

свършват. Сред тях има дори такива,
като Франк Соутард, партньор в адвокатската фирма „Морис, Соутард
и Шипли“, господин Харисън, издател на списанието „Аляска – Юкон“,
Айвън Флюкс, англичанин, дошъл в
Америка, за да си купи ранчо, който
също решава да гладува. По време на
53-дневната му терапия Хазард при-

Последователите на Линда в Сиатъл са хиляди, а властите не могат
да сторят нищо, тъй като тя е лицензиран специалист и пациентите й
доброволно се подлагат на терапията.
Единствената реакция от страна на
закона е, че директорът на здравната
служба все как следи случая с доктор
Смърт, поне за да не допусне тя да
„лекува“ деца. Само тогава той има
правото да се намеси. Схемата е една
и съща – пациентите се настаняват
в хотели в Сиатъл или в бунгала в
имота на доктор Хазард. След смъртта им, патологът удостоверява, че те
са починали от глад, освен в случите,

Слава и след смъртта
Книгите за гладолечението на Линда Хазард все
още могат да бъдат намерени в някои книжарници и
в интернет. До края на разследването общият брой
на убитите от нея пациенти остава неразкрит, но
се предполага, че Доктор Смърт е уморила от глад
поне 12 души.
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ОТ ЛЮБОВ
КЪМ ЖЪЛТОТО

Прически
за лятото

&

ТОП

10

МОРСКО
ВДЪХНОВЕНИЕ

СТИЛ ОТ

Френската ривиера
Добра новина за
добрите мъже

ЗА И ПРОТИВ
ФЛУОРИДА

Секс
МЪЖКОТО
ДОБРО СЪРЦЕ

трогва нежното
женско желание.
И не само...

Добротата събужда
ЖЕЛАНИЕТО
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А КОИ ЖЕНИ РАЗТАПЯТ МЪЖА?
Усмихната, със самочувствие и
грижовна, или палава, мръсница и
дива е изборът на мъжа за жена?
Истината е, че не само на жените
им е трудно да изберат половинката си, но и мъжете имат този
проблем.
Но, ако се доверим на учените,
силният пол харесва тази жена,
която се различава от тълпата – силната, красивата, актуалната, но и различната. Мъжете

харесват жени, които уважават
себе си и държат да получават
същото и отсреща, които имат
самочувствие, усмихнати са и са
приятна компания. Освен това
„лесните“ не са интересни, но
пък интелигентните винаги са
на мода, макар и някои мъже да се
страхуват от умни жени. А ако тя
е и премерена в емоциите си – се
превръща в перфектният избор.
Лиглите не се котират, Рамбовци
в поли – също.

Сн. Shutterstock

Ж

ените се влюбват
в красиви, лоши
момчета, но предпочитат да се
омъжват за скучни,
но положителни
герои – гласи една мъдрост. Психолозите изясниха обаче, че невзрачният мъж с добра душа има всички шансове и на кратка, страстна
връзка.
Какво бихте искали да притежавате – красиво, мъжествено лице с
волева брадичка или добра душа?
Разбира се, че и едното, и другото.
Но, ако тези съставки не се събират на едно място? Тогава видимо
е необходимо да решите за какви

Зона здраве

За и против
флуорида
Ако флуоридът е наистина ПАНАЦЕЯ ЗА

СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, то

Ф

луоридът е природен
елемент, който е част от
състава на земната кора,
съдържа се в малки
дози в природните води
и присъства във всичките ни храни, посредством неговото
абсорбиране от растенията. Знаете
ли, че флуроидът е токсичен за хората? Едва ли страните, които го избягват, не са наясно с предполагаемите
„магични“ способности на флуора
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за зъбите. По-вероятно е да е обратното, защото те напълно осъзнават,
че добавянето на известната отрова
към питейната вода на населението,
най-вероятно не е добра идея.

Любопитни факти за
флуорида
1. Най-развитите държави не
флуорират питейната си вода

В Западна Европа, например, 97%
от населението пие вода без флуорид.

2. При държавите,
консумиращи флуорирана
вода, не се наблюдават помалко кариеси от държавите,
консумиращи нефлуорирана
вода
Според Световната здравна организация (СЗО), няма забележима разлика във възникването на кариеси между страните, които флуорират водата
си, и тези, които не го правят.

Сн. iStock/Guliver

тогава защо намалява броят на развитите държави,
които подлагат на флуоридизация питейна вода?

Посоки

Пролетна фиест
по севилски
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В тези дни столицата на АНДАЛУСИЯ полудява в
ритъма на фламенко и конски тропот, жените вадят
най-пъстрите си цигански рокли, а кръчмарите –
всички запаси от шери и бира

П

ритихнала в прегръдка от
свеж аромат на цъфтящи
портокалови дръвчета и
акации, ранната пролетна
утрин в Севиля е онова
кратко време, което ви
кара да възкликнете „О, миг, поспри!“ Това са малкото тихи часове,
когато градът лениво се протяга към
новия ден, който всеки момент ще
препусне в галопа на голямата пролетна фиеста. Нищо чудно, че, ако
попитате кога е най-доброто време
да се запознаете със столицата на
Андалусия, отговорът неизменно е –
през пролетта. Всичко вече цъфти,
кафенетата са се разлели по улиците
и целият град тръпне в приготовления
за идващите празници. Ако сте изтървали първата голяма фиеста за годината - Semana Santa, то няма проблем
да се потопите в пролетната. Нарича
се Feria de Abril, макар че често се
случва през май, защото зависи от
това, кога се празнува Великден.
Някога Feria de Abril бил просто
земеделски панаир, но днес сергиите
са отстъпили място на раирани шатри, а земеделските стоки и виковете
на производителите са отстъпили на
музиката, танците и цветовете, превръщайки всичко в безкраен празник
на радостта от животa. Този пролетен
панаир е сред най-разточителните и
продължава цяла седмица. Всичко
започва със среднощно alumbrado –
зрелищната заря в полунощ, която
дава началото на фиестата. Смята се,
че когато залповете започнат в полу-

та
Мъже и деца в
традиционни костюми на
коне са сред колоритните
гледки на фестивала

нощ, присъстващите трябва да извикат
22 000 пъти „наздраве“ - колкото са
светлините, изригнали в небето, за да
може безкрайният празник да започне. За първи път емблематичните днес
фойерверки били изстреляни през 1864
година, слагайки началото на онези
промени, които ще превърнат панаира в незабравим карнавал. Десетилетие по-късно се родила традицията
да се украсяват улиците с хартиени
фенери, а малко по-късно се появили и знаменитите casetas. Над 1000 от
тези специфични раирани палатки се
строят всяка година и собствениците
им ги украсяват като свой втори дом,
защото те са душата на панаира. Във
всяка има бар, малка кухня, място за
музика и открита площ за танци. Някои касетас са по-големи и пищни и
имат собствена жива музика, други
са по-скромни. Всичко зависи от това
на кого принадлежи мястото – някои
са на стари аристократични фамилии,
запазили богатството си, други са на
професионални гилдии или различни клубове и там се влиза само със
специална покана. Има и такива на
общината, където всеки може да изпие по бира и да хапне емблематичните за фестивала пържени калмари
с андалуски майонезен сос с чесън.
Всевъзможни видове тапас се предлагат по време на фиестата, като задължителното меню предполага да се
редуват месни специалитети с морски
дарове, сирена и зеленчуци, разбира се приготвени по местни рецепти
и със съпътстващите ги специфични
имена. И всичко това се полива обилно с кани rebujito – невероятно свежа
напитка от специален вид сухо шери и
нещо като лимонада, местна бира или
други видове шери, сред които за фестивална напитка се смята fino.

Панаирното село не е единствената запазена за фиестата територия.
В дните и нощите на панаира цяла
Севиля се отдава на основното си
занимание – да танцува, да пее и да
свири, да пие и да кръстосва града на
кон. Във всеки от дните на панаира,
в продължение на седмица, някъде
към обяд се появяват ездачите – обикновено на групи, яхнали специално
нагиздените си коне. Задължително
57

Story

Party

ДЕМИ ЛОВАТО,
макар и отново
понаедряла, показа
секси форми и
брилянтен глас

къде бяха звездите

Гневните пилета
Angry Birds зарадваха
хлапетата в България
стр. 64

Енрике, обичаме те!
Фенки отрупаха с изненади
перкусиониста
на латинозвездата
в La Cubanita
стр. 66

Фестивалът
на звездите
Фестивалът WANGO TANGO събра
най-големите звезди на световната сцена

Това е откъс от списанието

