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Како,
даваш ли
любов?
Една дама, с 14 години по-зряла от ВАЛЕРИ БОЖИНОВ,
преобръща живота му, определя пътя му, но и фаталната
му страст към зрели „котета“
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T

ова е Ваня, която той среща по
времето, когато е
детето чудо в Италия – така го определят футболните анализатори и
предричат блестяща кариера. По
онова време Ваня от Горна Оряховица е студентка в Рим - млада, красива, амбициозна и отлично знаеща
какво иска от живота – а това не е
само Божинов, макар и да притежавал таланта да бъде голямата звезда
на съвременния футбол.

Валери е на 13 години, когато преминава в школата на „Лече“. Няколко години по-късно, около 20-тата му
годишнина, бушуващите хормони и
страсти го „срещат“ с Ваня. Напористият младеж впечатлява студентката
и, въпреки разликата в годините, тя
приема предизвикателството да бъде
негов пътеводител както в интимните дела, така и гуру в житейските.
Грижи се за него на всички поприща, радва се на успехите му, споделя
тревогите му и му дава необходимия
баланс. Идилията продължава повече
от година. Има страст, има любов, но
Ваня е умно момиче и осъзнава, че
е дала повече, отколкото е взела от
връзката си с Божинов. Иска да има
семейство и деца, а разбира, че Валери е едва в началото на пътя си и тепърва ще открива страстта и при други жени, ще търси приключения, а тя
мечтае за домашен уют и любящ, а
не за общ съпруг. Познавайки добре
Божинов, се опитала да обясни всичко това на младия си любовник, за да
оправдае и решението си - раздяла.
Валери е шокиран, той е толкова
всеотдаен към Ваня, че не може по
никакъв начин да разбере решението
й, но тя е категорична. Младият футболист изпада в депресия и известно
време дори не е в състояние да тренира и играе пълноценно. Майка му
също потвърждава по онова време
нетипичното за сина й състояние и
тревогите, които е изпитала, когато
го е уверявала, че всичко ще мине, а
той неутешимо страдал по изгубената
си първа любов.
Така Ваня се оказва и дяволът, и
ангелът в живота на Божинов. Без
нейната подкрепа Валери трудно намира начин да се справя, постига
резултати, но те са под очакваните.
9
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Звезди
АНДЖЕЛИНА
ДЖОЛИ твърди, че

никой не знае какви са
отрочетата му, докато
самите те не покажат кои
са, а техните с Брад вече са
личности, които говорят
руски и още 6 езика

В

Сн.: Guliver/Getty, Splash

сички искат да разберат
какво се случва със семейството Пит-Джоли. Актрисата разбира много добре
този факт и, макар и да
прикрива доста от пикантериите, които подсоляват живота
на звездната двойка, тя доста често
разказва интересни истории, с които
затваря закратко устите на най-любопитните.
Наскоро звездата беше героиня в
радиошоу, в което сподели, че шестте
й деца говорят на седем езика. По думите на актрисата никой от синовете
и дъщерите й не мечтае за актьорска
кариера, затова пък всички до един
се интересуват от чуждите езици.
„Попитах ги какви би им било интересно да изучават – казва Анджи. - И
в крайна сметка – Шайло учи кхмерски език, на който говорят в Камбоджа, Пакс е съсредоточил силите си
върху виетнамския, Мадокс изучава

БРАД ПИТ беше атракцията на старта на
„24-те часа на Льо Ман“. Той бе там, за да развее стартовия флаг и да даде началото на едно
от най-атрактивните състезания в моторните спортове, само че преди началото на традиционната надпревара, актьорът сложи каска
и се отправи за обиколка на пистата с една
от спортните коли. А липсата на половинката
му с него отново повдигна въпроса: „Какво се
случва в семейството?“
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Децата им
няма да стават
актьори

Звезди
ТОМ
ХИДЪЛСТЪН,

който най-вероятно
ще наследи Даниел
Крейг като Джеймс
Бонд, е щастливо
влюбен в тийн
любимката Тейлър
Суифт. И не го
крие
Така чаканата
целувка между
двамата излезе на
първа страница във
вестник The Sun

Н

овината, че
сексапилният
актьор вече
не е свободен, хвърли в
потрес и буквално докара до истерия
милионите му фенки по
света. Социалните мрежи
се изпълниха с негативни
коментари относно връзката на Том Хидълстън с
Тейлър Суифт, повечето от
които бяха категорични, че
не виждат бъдеще в отношенията им. „Тейлър Суифт
и Том Хидълстън заедно
е най-лошото нещо, което
съм чувала“; „Съжалявам,
но мисля, че това между
Том и Тейлър няма да е за
дълго“; „Боже, не и Телър
Суифт и Том Хидълстън,
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ЖЕНИТЕ
ПОЛУДЯХА
ЗАРАДИ
ВРЪЗКАТА МУ

ИЦИ
СПЕЦИАЛНИ СТРАН

Люси Иларионов

ВСИЧКО СИ
СТРУВАШЕ!

ДЖЕНА
БЕЗ
ЛИЦЕМЕРНИ
КОЛЕГИ НА
СВАТБАТА
ХРИСТИАН НЕНОВ
ОТ БЪЛГАРИЯ
ТЪРСИ ТАЛАНТ
НЕ ИСКАМ
ФЕНКА ЗА ГАДЖЕ

		

БЛЯСЪК

Т

ой е момче с голям
талант и с още по-голямо сърце. Ще го
познаете по китарата,
която неотлъчно го
съпровожда още от
дете и завладяващият глас, с който
спечели сърцата на мнозина на
сцената на „България търси талант“.
Говори скромно за себе си, но
участието в риалити формата го
превърна в един от тийн идолите
на България. Намирам Хрис пред
Skype, макар и отдал се на писането
на следващото си парче, той успя
да разкаже пред нас историята си.
Хрис, ти извървя целия път - от
кастингите до самия финал на
„България търси талант“, но не
успя да спечелиш. Победата беше
ли ти важна и какво щеше да
правиш с паричната награда, ако
ти беше спечелил формата?
Победата?! – аз дори не си бях
мечтал, че ще стигна до финал. За
мен беше огромна чест, че работих с
невероятния екип на предаването и
е безценно времето прекарано с тях.
Участието ми завинаги ще остане
като едно великолепно преживяване.
Какво готви бъдещето за теб в
музикален план? Имаш ли някакви предложения от продуценти
или други артисти, с които
да направиш колаборация?
За момента нямам предложения
от други артисти, но от много
градове ме канят да участвам като
специален гост в техни концерти
– както на градски празници, така
и на благотворителни концерти.
Изглежда, въпреки че не победи,
спечели голяма популярност.
Разкажи ми как те приемат
фенките, с които се срещаш?
Макар че хората говорят, че
съм станал популярен, аз не се
възприемам като нещо различно от
предишното си „аз“. Но когато вървя
по улиците, имам доста интересни
случки, като например онзи ден
ми се хвърлиха на врата, докато
се разхождах в центъра на Варна.
А получаваш ли вече по-нестандартни предложения от
някои от тях и какви?
Все още не, но всичко може
да се очаква. (смее се)

28 Блясък

ХРИСТИАН НЕНОВ:

Приятелката ми
много ме ревнува

Crime

Маниакът от
Лонг Айлънд
ТОЙ УБИВА ПРОСТИТУТКИ, разчленява телата на някои от тях и ги разхвърля
по запустели места. А полицията и до ден днешен е на една крачка зад него
Този сериен убиец
е психопат №3
за Лонг Айлънд
в последния
четвърт век

Л

онгайлъндският
сериен убиец или
Жестокият убиец,
както го наричат, и досега е
на свобода. Счита
се, че той е убил
най-малко четири
жени-проститутки от 2007 г. и
е разхвърлял частите от телата
им по Ocean Parkway около Гилго
Оук Бийч Каптри в Съфолк и в
парка Джонс Бийч в Насау.
Всичко започва така: четири
женски трупа, заровени на един
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от плажовете в Лонг Айлънд, са намерени от нюйоркски детективи в края
на 2010 г., докато издирват няколко безследно
изчезнали проститутки.
Всъщност обаче, след като
в разследването се включва и ФБР, намерените трупове (от някои има само
отделни части) наброяват
над осем. Възможно е маниакът от Лонг Айлънд да
има общо и с убийствата
на четири жени, намерени през 2006 г. в канавка зад

Брой на жертвите: 4 разпознати като дело на един убиец;
Период на убийствата: неизвестен, убийствата продължават;
Основен регион на убийствата: САЩ, Ню Йорк, Съфолк,
окръг Ню Йорк, и Насау;
Мотив: неизвестен;
Дата на ареста: не е арестуван.

S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ХИДРАТАЦИЯ ЗА
КОЖАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО

Подчертайте
бронзовия тен!

&

ТОП

10
НЕОНОВИ
НЮАНСИ

ЕКСПЛОЗИЯ
ОТ ПРИНТОВЕ
ЧУЙТЕ
СОБСТВЕНИЯ
СИ ГЛАС

Мъже
споделят
за секса

Beauty
И в най-горещите дни
кожата ви се нуждае от
ХИДРАТАЦИЯ, за
да запази свежестта и
блясъка си

ПО-ЛЕКИ ТЕКСТУРИ
Често се прехласваме по кремове с магически формули, които обещават да заличат белезите на възрастта. Оказва се, че в преследването на вечната
младост често се пренебрегва една от основните
нужди на кожата – хидратацията. А за да бъде красива по всяко време, то непрекъснато трябва да й
доставяме това удоволствие. Освен това през лятото функцията на мастните и потните жлези в кожата се ускорява, а това води до загубата на два
пъти повече вода от обикновено. Стресът, външните
фактори, температурните промени също могат да
доведат до дехидратация. Сега лицето ви се нуждае
от по-лека текстура, която е създадена на водна основа. Такива са консистенциите на флуидите и гел
кремовете, които, освен овлажняващ, имат и охлаждащ и освежаващ ефект. Първите са леки и идеални за кожата от мазен тип, а вторите са чудесни за
тази от смесен и нормален тип. През лятото единствено сухата кожа се нуждае от продукт с по-плътна текстура и формула, която включва подхранващи
масла. Много често във формулите срещаме като
основна съставка хиалуроновата киселина. Причината е, че тя играе ролята на воден резервоар. Той
е естествен компонент на кожата, благодарение на
специфичната структура тя действа като „гъба“ и е
способна да задържи вода до 1000 пъти повече от
нейното собствено тегло във вода. Козметичните
марки разработват и други патентни формули, за да
се грижат за кожата не само да бъде хидратирана,
но и сияйна и красива. Например BIODERMA използват AQUAGENIUM, който помага да се възстанови по биологичен начин естествената способност
на кожата да се хидратира. Другата им иновация е
емулсия, сходна със структурата на кожата за проникване на активните съставки в дълбочина.
Крем за лице
на DUCRAY с
много висока
защита от
слънцето, за да
предотвратява появата на
тъмни петна.
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Hydrabio Gel Creme на
BIODERMA има включен в състава си и
витамин Е, който
предпазва от преждевременно стареене.

ОЩЕ
ПОВЕЧЕ
ВОДА

Психология

КАКВО
ИСКАМЕ
Никой не ни е учил ДА СЕ

ВСЛУШВАМЕ В СЕБЕ
СИ, в онзи тих глас, идващ

дълбоко отвътре. Взeмаме
решения и градим живота
си съобразно чужди мнения
и мисли. А къде оставаме
самите Ние?

Ч

есто се случва да искаме нещо, а когато дойде,
това не ни радва или се
оказва че всъщност не
точно това сме искали.
Понякога дълго преследваме някаква цел и когато най-сетне
я постигнем, сме разочаровани и казваме: „О, не, не точно това исках… И
аз не знам какво искам... Какво става, защо не знам какво искам, нали
никой друг не би могъл да знае подобре кое ми пречи да разбера какво
искам?“
Онова, което ни пречи да разберем
какво искаме, е общественото мнение
и средата. Обикновено хората окoло
нас, обществото, ни внушават някакви
цели, които да преследваме. Те така
са залегнали в подсъзнанието ни, че
сме почти сигурни, че това са наши
цели и желания. Така сме свикнали да
сме в синхрон с тълпата, че сме загубили способността си да мислим независимо и самостоятелно. Често, дори
когато си мислим, че изказваме своето мнение, това е всъщност мнение,
оформено под въздействие на средата.
Никой не ни е учил да се вслушваме в себе си, в онзи тих глас, идващ
дълбоко отвътре. Вземаме решения
и градим живота си съобразно чужди мнения и мисли. А къде оставаме
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Ние? Сигурни ли сме, че това, което
си мислим, че искаме, не идва просто
от убежденията на другите? Това ли е
нашето истинско желание?

Усещането ни за несигурност и бедност
Времето, в което живеем, и особено положението на България и „кризата“, за която всички и отвсякъде
крещят, ни внушават усещане за нестабилност, внушават ни страх за бъдещето, за оцеляването ни. Този страх
ни кара да си мислим, че единственото нещо, което искаме, е да имаме
работа, пари, сигурност и единствено-

то, което ни трябва, за да сме щастливи, е да натрупаме състояние, за да
се обезпечим. И с това се свързват
всичките ни желания.
Това са елементарните ни нужди и
е нормално да го искаме, но усещането ни за нужда размива истинските
ни желания и те се загубват някъде…
Когато открием истинското си желание, нашето желание, начините и
средствата ще се появят. Ние си мислим, че липсата на средства е причината да не се осъществят желанията ни и това е оправданието ни, но
всъщност липсата на истинско, наше
намерение и решимост, е причината
средства да не идват.

Невероятно

НЕПОВТОРИМОТО
ОЦЕЛЯВАНЕ
Китайският моряк Пан Лян има своеобразен рекорд.
Той изкарва ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА
САМ, НА САЛ В ОКЕАНА, пиейки кръв от птици
и борейки се с акули

П

реди 73 години бразилски
рибари спасяват човек,
който по-късно се оказва, че е китайски моряк
на име Пан Лян. Той е
жертва на корабокрушение и успява да оцелее сам-самичък
в Атлантическия океан, изкарвайки
133 дни на малък, два на два метра
сал. Този невероятен рекорд по издръжливост си остава ненадминат и
досега, макар и Пан да не е планирал екстремното си приключение и
да не пожелава на никого да „бие“
рекорда му.

24-годишният Пан служи като
втори стюард на британския търговски кораб Ben Lomond. Годината
е 1942, а през ноември плавателният
съд е ударен от торпедо от немска
подводна лодка и претърпява крушение в Атлантическия океан, на над
Story
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повече от 1000 км от устието на река
Амазонка.
Никой от 55-те члена на екипажа не успява да се спаси, освен Пан
Лян: той нахлузва спасителна жилетка и скача зад борда малко преди
котлите да експлодират. Прекарвайки два часа във водата, морякът случайно вижда двуметров
спасителен сал,
който се превръща в негов дом
за следващите
няколко месеца.
На плаващата му къща има
няколко пакетчета бисквити,
40 литра питейна вода, малко
захар, шоколад,
сигнални ракети,
Пан Лян

въженце, димни ракети и електрическо фенерче. Продуктите свършват
бързо, а помощ така и не идва отникъде. Тогава на Лян му се налага сам
да се научи да оцелява в екстремни
условия. И то много бързо, защото
смъртта вече кръжи като гладен лешояд около новия му, неуютен и никак несигурен дом, носещ се по вълните. Мъжът не умеел да плува, затова връзвал себе си за сала с въженцето, когато се налагало да се гмурне в
негостоприемните океански води. Събирал дъждовна вода в малък съд, а
за риболовна кукичка използвал жиците от фенерчето и
един от пироните от сала.
Влакната от въжето
пък се превърнали в
най-добрата риболовна корда. За да разреже улова си, Пан
използвал собственоръчно направен
нож, измайсторен от
консервена кутия от
сладко.
Но ето че дошъл
денят, в който се разразила силна буря, коя-

Посоки
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ТРАНСФОРМАЦ
СТАРОМОДНИЯ
56

ЦИЯТА НА
Я ГРАД

С благословията на свети
Патрик, или без нея, но
ДЪБЛИН се промени
пред очите ни само за
няколко десетилетия. От
затънтения и старомоден
западен край на Европа,
ирландската столица
се превърна в модерен и
обичан европейски град

Н

аричат го Келтския тигър, както назовават и
самата Ирландия. И това
се дължи на елегантните магазини и хотели,
арт галериите, музеите,
центровете по изкуства, кафетериите
и типичните пъбове, които са навсякъде из града. Почти половината от
3,6-милионното ирландско население
живее и работи в столицата и покрайнините й.
Това обаче е градът на младите
хора. Ученици от цяла Ирландия посещават прословутия колеж Trinity,
както и останалите дузина колежи
и университети. През уикенда пък
градът на Джойс и Бекет е посещаван от гости от цяла Европа, най-вече Лондон, Париж и Рим, които се
наслаждават на настроението и типичната купонджийска атмосфера в
ирландските пъбове. За разлика отпреди, голяма част от току-що дипломиралите се специалисти остават да
работят тук, а не заминават за британската столица или за Ню Йорк.
Причината е, че много международни корпорации откриват филиали в
Дъблин.

Цялата тази съзидателна суматоха не е създадена безболезнено. Цените на жилищата са толкова високи,
колкото и в Лондон, трафикът става
все по-голям проблем, а престъпността нараства с увеличаването броя на
населението. Емигрантският поток
се разрасна с бума на ирландската
икономика и разви у иначе приветливите и топли ирландци известна
доза неприязън към новодошлите.
Дъблин обаче не може да престане
да е притегателен център за туристите. Музеите, приказните паркове,
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къде бяха звездите

Грандиозният финал на Годишните
музикални награди бе поставен от
изпълнение на нова версия на песента
„Високо“ на FSB от МИХАЕЛА ФИЛЕВА,
МИХАЕЛА МАРИНОВА, ВИКТОРИЯ
ГЕОРГИЕВА, ЛАТИДА, ПОЛИ ГЕНОВА,
РАФИ и НЕВЕНА ПЕЙКОВА

Звездите греят
за БГ радио
БГ радио раздаде традиционните си ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ
НАГРАДИ в Благоевград пред повече от 20 000 души
публика от България и чужбина

Изискано присъствие

В ритъма на сърцето

Евгени Минчев бе поканен на бал в
замъка на лейди Колин Кембъл, биограф
на английското кралско семейство
стр. 64

La Cubanita отпразнува
рождения си ден със звезди и
приятели на латино музиката
стр. 66
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