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За БИОНСЕ раздялата с Джей Зи била факт
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Д

жей Зи не може
да повярва, че
Бионсе е решила официално да
сложи край на
връзката им. Бил
депресиран и не
можел да си намери място, оплакват го близки приятели. За тези,
които добре познават поп кралицата,
обаче няма никаква изненада. Напротив, те смятат, че съпругата е била
повече от толерантна и дала прекомерно големи аванси на бащата на
детето си, за да спаси отношенията
им. Но имало граница, която Бионсе не можела да прекрачи - тази на
лъжата като начин на живот. А се
оказало, че любимият мъж я лъже от
самото начало. Пропуснал да й каже,
че има вече голямо дете, че заедно с
нея свалял още няколко момичета...
И такива дребни подробности, които
тя трябвало да преглъща на горчиви
хапки с огромно закъснение. Затова вечните му изневери не спрели и
след раждането на дъщеричката им
Блу Айви, която трябваше да спаси
брака им, прелели чашата на търпението на певицата. И тя научила по
болезнения начин, че трябва да започне сама да обича себе си, за да разбере кои са другите хора, които наистина я обичат и държат на нея. Джей
Зи изпаднал от списъка.

Израснал като лошото момче от
черния квартал, арестуван за продажба на дрога и за намушкване на
човек при сбиване, Джей Зи от малък е свикнал с максимата да взима
всичко, което може, от живота – позволено или не, и да гледа да не го
хванат. А ако се случи да се издъни,
да отрича до последно, и дори да натопи приятел, само и само да избегне наказанието. Зарязан от баща си
още като невръстно дете, той е на
светлинни години от възпитанието на
Бионсе в частни училища и семейни ценности. Нищо чудно, че Шон
Картър, както е истинското му име,
не може да разбере какво още иска
жена му. Двамата са най-печелившата двойка в шоубизнеса, като само
за Бионсе спецовете изчислили, че
инкасира 3 милиона долара за частен концерт от 5 песни. Самият той
никога не е бил толкова печеливш,
преди да свърже името си с нейното, независимо че освен с музика и
продуцентство, се занимава и с друго
Story
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Горчиви хапки
Мнозина останаха твърде изненадани, когато видяха Бионсе
да носи фланелка с лика на Алия
– една от най-успешните R&B певици, загинала трагично в катастрофа с хеликоптер над
Бахамите на 25 август
2001 г. 13 години по-късно Бионсе почете
паметта й по свой
начин, носейки образа й. И едва ли някой
щеше да бъде изумен,
ако Алия не беше
момичето, което Джей
Зи ухажваше по онова
време, докато флиртуваше
с Бионсе.
Алия не е единствената известна
дама в любовното тефтерче на
Джей Зи, известен със слабостта
си към момичета, поне 10 години
по-млади от него. Неслучайно той
признава, че хвърлил око на Бионсе, когато тя била едва на 16, и
едва дочакал да стане на 19, за да
посегне към забранения плод.
Единствената жена, с която Джей
Зи се е обвързвал сериозно цели
три години, е първата му приятелка – актрисата Росарио Доусън, с която искали дори да имат
бебе, но Джей Зи я напуснал, след
като тя загубила плода.

Моделът Шенел Скот пък сюрпризира Бионсе, само месец след като
тя оповести бременността си,
че Джей Зи вече има едно дете,
и то на девет години. Джей
Зи знаел за това и дълго
отричал бащинството,
защото не искал да има
нищо общо с манекенката, която пък
Тайният
била омъжена за негов
син на
приятел. ДНК тестоДжей Зи
вете обаче показали
истината. За да се
размине със скандала,
той платил 1 милион
долара на Шенел да си мълчи.
И тя мълчала, но не докрай. Снимки на Джей Зи с порасналото вече
момченце на мач или на разходка
периодично се появяват в
мрежата,
а Бионсе
нямала
нищо
против
бащата
да вижда
сина си.
Но, така
и не могла
да прости
лъжата...
В памет на Алия

Звезди
Заради голямата си любов
АКСИНИЯ жертва
сцената, намира обаче
друга страст – спорта

Тя беше
атракция
на сцената

О

т доста време тя предпочита да е в сянката
на светските прожектори и да не предизвиква клюкарите. Има
и просто обяснение:
„След като не се занимавам активно
с музика, няма смисъл да се шуми
и говори за мен. Избягвам и не харесвам хора, които дават интервюта
с единствената цел да се покажат.
Такива има много - известни са,
само защото са известни. Това не ме
кефи!“

Намерила е нова страст, след като
се разделя с друга – любимия човек,
заради А заради него преди няколко
години се отказва от музиката. „Влюбих се! Бяхме непрекъснато заедно.
Нямах времето да правя музика, тя
не беше в мислите ми. Горях в нещо
друго. Такава съм, че не мога да влагам енергията по равно в няколко
неща. Винаги страстта и емоциите
ми отиват на едно място. Междувременно се влюбих и в едно друго начинание, което само по себе си също
е доста времеемко - спорта. Просто
реших да насоча енергията си натам“,
чистосърдечно обяснява кръстопътищата на живота си през последниStory
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Зарязах
музиката,
защото се
влюбих

Звезди

Т

ози слух нагорещи дъждовното лято преди броени
дни. Журналистът дори
бил подал предизвестие и
просто изчаквал законовия срок, за да си тръгне достойно, както от Гена, с която
го свързват в романтична връзка от
доста време, така и от телевизията.
Story потърси истината и се оказа, че
новинарят, по който въздишат много
дами, всъщност остава на работното
си място. Но що се отнася до личния
живот, самият той предпочита да не
говори много за него. Само най-близките са наясно дали слуховете, че е
много близък с Гена Трайкова, са верни. „Все си мисля, че журналистите
трябва да попадат в общественото
полезрение и внимание само с работата си, а всичко останало е някакво
запълване на дефицити, което аз категорично отказвам да правя“, завява още преди месец в свое интервю
Георгиев. Наблюдателните и прозорливите обаче твърдят, че както и да
обяснява отношенията си с шефката
на сектор „Новини“, те определено
се специални. Тя е човекът, който категорично препоръчва именно Иван
Георгиев за водещ. „Да бъда водещ
не ми е било цел или нещо, към което съм се стремил. Напротив, винаги
съм разбирал работата си по-скоро
като призвание, защото есенцията на
журналиста е разказването на истории“, казва Иван.

Други твърдят, че истината за
раздялата му с Гена нарочно се
крие, за да не се нагнетява излишно
напрежение. 31-годишният журналист
има харизма не само на екрана. Жените го харесват, но той предпочита
да спазва дистанция и да не се превръща в плейбой – факт, който още
повече привлича женското внимание
към него. „Пристигат от време на
време писма в телевизията от жени,
които ме харесват заради онова, което правя, и си мислят, че харесват
и мен самия. А това е съвсем друго
нещо. Оставят и телефон за връзка“,
казва с усмивка Иван, но обяснява,
че на тези затрогващи жестове той
не отговаря. Да, обича да флиртува и
идеалният флирт за него е случайният, който не е задължително да носи
последствия след себе си.
Романтик по рицарски, обича да
свири на китара и сутрин се събужда
с инструмента до леглото. Признава,
че това е най-скъпият му подарък,
Story
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Никога
плейбой
ИВАН ГЕОРГИЕВ напуска

Гена Трайкова и bTV?

Звезди
ЕЛЕНА КУЧКОВА

не иска да разкрие
самоличността на
гаджето си политик
заради дъщеря му и за да не
навреди на кариерата му

О

т пет месеца известната изкусителка има
връзка с политик, за
която първо сподели
пред Story. И двамата
приемат отношенията си сериозно, но обстоятелствата
обаче налагаj да продължават да се
крият като нелегални любовници.
Причините са няколко, но основната
е, че скандалната слава на Кучкова
не би се отразила добре на сериозния политически имидж на гаджето
й. Но блондинката няма проблем с
тайнствеността, защото засега връзката й върви по мед и масло. Втората
причина е лична - приятелят й има
дъщеря от първия си брак, но тя все
още не се познава с Елена. „Дъщерята на приятеля ми е тийнейджърка, а
на тази крехка възраст момичетата са
доста раними. Мислим, че тя няма да
ме приеме“ - откровена е Ели. Тя не
знае дали изобщо момичето е наясно,
че баща му има сериозна връзка, но
предпочита да не отваря тази тема
пред любимия си. Казва, че покрай
предизборната кампания той бил достатъчно изнервен и тя гледа да не го
натоварва допълнително с въпроси
относно любовта им. „Сега с тези избори, питате ли ме какво ми е. Той
все няма време, страшно е зает. Подготовки, събрания, техните си там
работи... Постоянно сме заедно, но
не можем да се откъснем от София“
- тъжи Кучкова.

Заради политическите задачи на
приятеля си тя още не е почивала
през това лято. Чак сега, в края на
август, двамата ще успеят да отидат
на море само за няколко дни в Халкидики, Гърция, а след като се приберат, Ели ще прескочи за още няколко
дни до родното Черноморие с приятели.
Кучкова издава, че с любимия й са
заедно почти всяка нощ, но все още
не са се събрали официално да живеят под един покрив. „А, не, не! Рано
ми е още. Не се чувствам готова да
загубя усещането си за свобода – отStory
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НЕЛЕГАЛНА
ЛЮБОВ ПО
ВРЕМЕ НА
ИЗБОРИ

Евъргрийн
незабравимите истории
на звездите

Сама сред
звездите
Story
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ВАЛЯ БАЛКАНСКА била прокълната от

майка си, преживяла няколко тежки операции,
но никога не изгубила духа си
арт 1984 г., по
единствената
по онова време телевизия в България
тече любимото предаване на любознателните към тайните на
Вселената - „Космос“
на Карл Сейгън.
Американският
професор по астрономия и физика разказва за космическите кораби на бъдещето.
Обяснява как човечеството някога
ще преодолее земното притегляне и
ще поеме към Космоса. За фон звучи
една пронизваща всяко сетиво песен
- „Излел е Дельо хайдутин“. Зрителите са изумени. В нашите музикалните среди обаче назрява скандал.
Дузина певици претендират, че това е
точно техният глас. Започва махленска надпревара за признание. По време на „войната“ някои сами се отказват от претенциите си към песента,
която вече лети в небесното пространство, разказва едва неотдавна
пред вестник „24 часа“ смолянският
писател Светозар Казанджиев, който
е автор на книги за Валя Балканска
и Надежда Хвойнева. Сред претендентките са и големите имена като
Янка Рупкина, покойната Надежда
Хвойнева, както и истинският глас от
тв предаването, на по-малко популярната тогава Валя Балканска.
Валя Балканска признала пред
него, че е гледала предаването, из-

тръпнала, познала се, но не повярвала и си рекла на родопски „Вчуло ми
се!“ На другия ден получила поздравления от колегите си. „След филма
мнозина се обзалагаха, че са чули
моя глас - казва Хвойнева приживе
пред Казанджиев. - Журналистите ме
бомбардираха с въпроси, приятелите
с телеграми. Не бях гледала предаването, но си мислех, че на мен се
пада честта да изпратя тази епична
балада в Космоса. Пеех я през целия
си живот. При прослушването обаче
познах гласа на Валя Балканска. Не
се въодушевих, но какво да се прави.
Шанс! Стана ми мъчно. По пътя към
дома тъгувах“, признава тя. Всъщност
Хвойнева е една от първите, направили професионален запис на песента.
Научила я от баща си.

Другата голяма претендентка Янка Рупкина, споделя пред Казанджиев: „Борис Воденичаров ме покани да чуя запис на песента, прозвучала във филма на Карл Сейгън
„Космос“. Нищо не подозирах. Не
бях гледала филма и нямах представа
за назряващия скандал. При първото
прослушване се заблудих, помислих,
че наистина това е моят глас. При
второто познах гласа на Валя Балканска. Тя е великолепна певица – родопчанка. Естествено е да изпълни
по такъв брилянтен начин песента за
Дельо войвода.“
„В националното радио бе сформирана специална комисия начело с
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Желанието
за контрол

Светът се управлява, ако оставиш нещата
да следват хода си. НАМЕСАТА ПРАВИ
СВЕТА НЕПОДВЛАСТЕН

Ч

есто ни се иска да знаем, че нещата са „под
контрол“, че всичко е
наред и че събитията
се развиват по нашия
план. Мечтаем да контролираме мислите си, емоциите си,
настроението си, да контролираме
живота си. Опитваме се да предвидим развитието на събитията с ходове напред и да предпазим себе си
и близките си от евентуални загуби,
грешки или беди.
Колкото повече обаче се стремим
да контролираме нещата, толкова
повече те се изплъзват от контрол.
Силното желание за контрол произхожда от инстинкта за самосъхранение. В основата му стоят различни страхове – страх от загуба, от
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неизвестното, от бъдещето, страх от
допускане на грешка, от пропускане
на нещо важно, от провал, от загубата на време и най-вече страх да не
загубим контрол и така да допуснем
да ни се случи нещо ужасно и непоправимо.
Стремежът ни да предвидим всички неприятности и да избегнем нежеланото създава една постоянна
тревожност, а тя е сред основните
предпоставки за появата на паник
атаки.
Силното напрежение и тежкото
бреме да носим отговорност за всичко, което се случва, в един момент
се обръща срещу нас. Сякаш за да
ни докаже, че не можем да контролираме целия свят, се случва точно
това, от което сме се страхували. Хо-

рата, страдащи от ПА, изпитват парализиращ страх от припадане, полудяване, смърт. Когато специалистите
проследяват страха до края, почти
винаги се оказва, че това, от което
най-много се срахуват, всъщност е от
загубата на контрол (над съзнанието
или над тялото ни).
Този страх предизвиква още
по-силно желание за контрол, а то
от своя страна засилва страха. Тогава
естествената реакция на човек е да
се опита да контролира и страха, да
контролира и подтиска емоциите и
мислите си. Но страхът може да си
иде, само ако го „пуснеш“, ако престанеш да го задържаш с контрола.
Хората, които винаги искат да
държат нещата „под контрол“, обикновено са прекалено отговорни. Те

Посоки
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В БИЛБАО изненадата
е музей на бъдещето, около
който топовни гърмежи
оповестяват празниците
на древния дух

Н

аричат Билбао градът на
чадърите, защото изненадващо за мнозина в този
испански град, полегнал в
Бискайския залив, дъждовете са част от пейзажа,
с който местните се раждат. Но не,
не става дума за студеното и мъгливо
лондонско време, а за бързи, закачливи дъждове, които измиват лицето
на града. През лятото небето се излива най-рядко, но никой не се сърди,
защото това е една от местните забележителности, които нарушават закостенялата ни представа за Испания
през август, която изглежда като пещ,
оцветена в червено на метеорологичната карта от прогнозата на времето.
Всъщност там, на север, където се
простират земите на баските, се оказва един истински прохладен оазис,
поне през повечето лета и температурата рядко се качва над 25-26 С.

баск

Не това обаче е причината все повече туристи да отбелязват на картата на летния си маршрут града с
население от малко над 350 000 души.
Една от основните причини се казва
музей за модерно изкуство Гугенхайм.
Каквото и да е изложено вътре, то
няма нищо общо с картината, която
ви кара да зяпнете изненадано. Самата сграда, която напомня повече
кадър от научно фантастичен филм
от бъдещето, е достатъчна изненада.
Откакто е построена, тя предизвиква
диаметрално противоположни отзиви, но не оставя никого безразличен.
Всичко започва в началото на 90-те
години, когато градската управа търси
проект, който да излъска позападналата фасада на индустриалния град.
Когато седем години по-късно музеят
Гугенхайм отваря официално врати на
24 000 кв.м. площ, той вече е световна атракция. Заслугата за построяването на конструкция, за която и до
днес някои инженери твърдят, че не
може да се построи, е на канадския
архитект Франк Гери и неговия инженерен екип, който използвал иновативен стоманен скелет вместо бетонна
конструкция. Вкарали и технологии от
космическата индустрия, а накрая из59
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МЕГАН ФОКС
събра погледите
на премиерата на
„Костенурките
нинджа“ в Ел Ей

къде бяха звездите

Хейтърите
да вървят
по дяволите
На официална премиера на

„КОСТЕНУРКИТЕ НИНДЖА“ в

Меката на киното се събра екипът на
продукцията дни преди лентата
да излезе по кината в САЩ

С музикална
тръпка
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вечеря в Банско
стр. 65
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