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Рут Колева държи да е идеалната майка и

да е до детето си, когато то проходи, проговори и
постига успехите си. Сигурна е, че ще има момче и
момиче и дори е сънувала как ще се казват
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Адриана отиде на
абитуриентския
си бал, ескортирана от мотори

Момиче
като
за три
момчета
Адриана
Николова –
Печенката, всеки ден

Т

я е едва на 18 години, млада и зелена, както сама
се описва, но със солиден
опит зад гърба си, както
е убедена публиката. На
осем започва да свири на
пиано, а след това се прехвърля към
оперно пеене и вече има участие в
операта „Кармен“ и съвместни проекти със световноизвестния български
Story
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биела момчетата, докато
бийтбоксът не я усмирил
цигулар Веско Ешкенази, с когото
заедно записаха популярното „Либертанго“ на Астор Пиацола. Името й
не излиза от устите на феновете, след
като миналата година хитът й с Графа и Бобо „Дим да ме няма“ се въртеше до полуда по всички музикални
канали и радиостанции.
С бийтбокс започва да се занимава
преди около четири години. Запалва

я неин познат и тя сяда пред компютъра. Сваля звуци и мелодии, гледа
клипчета и тренира по 10 часа на ден,
докато не изважда от устата си желаното звучене. Само след пет месеца
тренировки пуска клипче в интернет
за участие в Националното състезание
по бийтбокс. И колелото се завърта.
Стига и до световна титла – признание за уменията й в един от най-из-

Звезди

Епилогът про
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одължава

Наследството на

Майкъл Джексън

съсипва живота
на децата му

Ч

етири години след
смъртта на Майкъл
Джексън дисекцията
на живота му продължава. Този път жестокостта на човешката
алчност се изсипва с
цялата си смазваща тежест върху децата му. 15-годишната Парис направи
опит за самоубийство, 10-годишният
й брат, известен като Бланкет, се заключи вкъщи и отказа да излиза повече от седмица, а на най-големия Принс Майкъл Младши, му предстои
да се изправи пред съда като свидетел на последните дни от живота
на татко си. Той трябва да потвърди
или отрече факта, че през последните
месеци от живота си Майкъл е бил
толкова слаб и болен, че не е имал
сили дори да изпълнява стъпките на
танците си и забравял думите на песните си, както твърдят експерти на
компанията AGE, която промотираше несбъднатото турне на Краля This
Is It. Само че как да си спомни истината Принс, който тогава е бил едва
на 12.

Чужди спомени, чужди истини,
чужди мечти и амбиции превръщат
сега живота на 16-годишния младеж
във филм на ужасите. Той не само
трябва да дава показания, които
може и да се разминават със силно
емоционалните му спомени, но и да
го прави в компанията на духове.
Това стана ясно след като съдът в
Лос Анжелис реши да приеме като
свидетел бившата приятелка на Лайънъл Ричи – Бренда, която като
телефон предава посланието на духа
на Майкъл. Призракът на Джако я
посетил наскоро и цяла нощ разсъждавал пред нея за живота и смъртта,
но най-важно било посланието, което
оневинява лекаря. Джако обяснил,
че не Конрад Мъри, а той самият
си е виновен, защото погрешка взел
фаталната доза. Така на практика се
самоубил по невнимание. Най-странното е, че съдът в Лос Анжелис постановил, че ще изслуша всички сведетели, дори те да са духове.
Процесът срещу компанията, промотирала фаталното турне на Краля,
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розово

Защо водата в

австралийското
езеро Хилиър има

цвят на детска дъвка е
загадка, която учените
до ден-днешен не могат
да обяснят

А

ко предприемете екскурзия до далечна Австралия, няма как да не
включите в програмата
си езерото Хилиър. То
се намира на о. Мидъл, един от стотината в архипелага
Решерш, разположен до западното крайбрежие на континента. И е
съвсем, ама съвсем розово на цвят.
Гледката, особено от птичи поглед, е
удивителна с контраста на бонбонената вода с тъмносиньото на Южния
океан и зеленото на евкалиптовите
гори наоколо. Тънка пясъчна ивица
разделя океана от езерото, по чийто
брегове са натрупани бели солни отлагания. Хилиър не е единственият
подобен феномен в света. Езера със
същия розов цвят има в Африка – сенегалското Ретба, както и солените
естествени водоеми до залива Сан
Франциско. Но за разлика от тях окраската на Хилиър досега е загадка
за учените. И може би именно това
го прави още по-загадъчно красиво.  

Мястото е диво – истински оазис
на спокойствието, където природата е все още непокътната. Но езерото
е забележителност, която задължително се отбелязва от екскурзоводите в
този район на Австралия, като разход-

Капитан Матю
Флиндърс пръв
картографира
Хилиър
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Сантра успя да се срещне
със Сиара и й поднесе
подарък – топ, върху
който се вее българския
трибагреник и надпис
Keep Calm and Love Hip Hop
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В ритъ
Първият 359 Hip Hop Fest 2013 в Пловдив събра на едно
място 50 български изпълнители и две световни звезди
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