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Stars
историите
на звездите

майка ми на 37
Камелия имала много силна връзка с родителите си,

но любовта и грижите им я задушавали
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Звезди

Лорън остана
сама вкъщи

В

секи, който си е мислел,
че благоприличието предполага Саймън Кауъл да
се скрие в миша дупка,
след скандалната новина,
че чака дете от съпругата на най-добрия си приятел, докато официално има годеница и още
няколко приятелки, значи просто не
познава бащата на X Factor. Затова
и обзалаганията ще има ли Саймън
наглостта да се появи на премиерата
на филма „One Direction – This is us“,
възбуждаха гостите на събитието повече от момчетата от групата.

И той се появи в целия си небрежен блясък. Нещо повече – спря
специално, за да коментира бъдещото си бащинство и как то го е променило изцяло. Последното остана
под въпрос, като се има предвид, че
телевизионният гуру пристигна сам,
но на ръка разстояние от него беше
бившата му приятелка Синита, а малStory

14

Кой може
да командва
Саймън
ко по-късно пристигна и дългогодишната му годеница Мерджан Хюсейни.
Самата бъдеща майка Лорън Силвърман си остана вкъщи. Съпругата
на един от най-богатите и влиятелни
мъже в бизнеса с недвижими имоти – Андрю Сълвърман, почти никога
не е засичана в компанията на Саймън, въпреки че след като гръмна

скандалат с бъдещото им общо бебе,
започна да се говори, че двамата
били тайни любовници почти четири
години. Междувременно за сърцето
на най-богатия телевизионер се бореха знайни и незнайни красавици, сред
които мимолетно прелетя и бившата
спасителка на плажа Кармен Електра. И всички искаха да му раждат

Сн. Guliver Photos, Photoshot, X17/Vision Services

Бащата на X Factor –
Саймън Кауъл,
мина по червения килим
в компанията на цял
харем бивши и настоящи
приятелки, но остави
вкъщи бъдещата майка
на детето си

Звезди

Между Елвис и
Майкъл Джексън
Огромна част от хората в интернет пространството вярват, лейди Ди
е още жива. Според една от версиите принцесата е изпълзяла от колата
окървавена и объркана, а после, убедена, че някой се е опитал да я убие,
се е укрила. В момента тя живеела
в някъде в Патагония, Южна Америка, където едно време бяха „изпратени“ застреляният президент на САЩ
Джон Кенеди и роклегендата Елвис
Пресли. Със сменена самоличност
Даяна се радвала от хиляди километри на синовете си и на скоро роденото си внуче, без да може да
им се обади, но все пак
щастлива, че е успяла
Призракът на
да се спаси от тайпрозореца в Глазгоу
ните служби.
Не по-малко
странна версия
на привържениците на теорията
за прераждането гласи, че в
наскоро родения
престолонаследник
Джордж, всъщност
се е вселила душата
на легендарната му баба.
Макар изминалите години да
се смятат за твърде кратък срок, душата на умрял човек да потърси ново
тяло, с което да изживее новия цикъл
на земния си път, мистично настроените фенове на покойната принцеса
на Уелс са убедени, че бебето на Уиновените хора. Могъщи мистични или
лям и Кейт не е случайно.  
реални сили са го спасили и той продължава да живее някъде далеч под
На друго мнение са обаче група киприкритие, радвайки се на спокойно
съществуване, което никога преди това тайски туристи, заснели наскоро
не е имал. Така останаха „живи“ Елвис с камера запотен прозорец в Глазгоу,
Шотландия, зад който наднича приПресли, Джон Кенеди, Юрий Гагарин, Тупак Шакур, Майкъл Джексън, а зракът на лейди Даяна. Едва по-късно, като прегледали няколко пъти закъм митичната им компания хорскописа, китайците разпознали светещия
то въображение присъедини и лейди

16 години митовете около смъртта на лейди Даяна
се роят, а някои граничат с абсурда

П

ринцесата на народа е
жива! Това твърдение
важи не само в метафоричен смисъл, че
личностите легенди остават вечно в паметта
на поколенията. Понякога е твърде
примамлива мисълта, че идолът, уж
отишъл си без време от този свят, не
може да умре просто така, като обик-
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Сн. Photoshot/Vision Services, архив

Даяна, издигната в култ след нелепата
й смърт в автомобилна катастрофа в
Париж през 1997 г., в която загина и
любимият й Доди ал Файед.

Звезди

С рогата напред
Анна Цолова била в депресия, когато

загубила баща си, стресирала се от
външния си вид като бременна и казвала
на съпруга си, че мирише на трътка

С

ъвсем скоро ще
гледаме познатия тандем –
Ани Цолова и
Виктор Николаев, по Нова
телевизия. Те се разделиха с
предишните си работодатели и поеха по нов път.
Резките завои в живота
не са новост за водещата,
позната с острия си език.
Разтропаната плевенчанка
не веднъж е парирала гостите в студиото и зрителите
на телефона с искрено изразеното си мнение. Дори
съпругът й - операторът
Васил Мичев-Графа, е споделял, че половинката му
директно му е казвала, че
мирише на трътка. Особено, след като се върнел от
лов. Затова той, след като
пристигнел от любимото си
хоби, веднага се шмугвал в
банята.
Ани и Васил се запознават преди години в кулоарите на телевизията, когато
той се прибира в България
след 2-годишен престой в
Story
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Кумувете - Андрей
и Ернестина,
са близки приятели
на семейството
и до днес
САЩ. Решават да се оженят. Близки до двойката
разказват, че Ани изплела сватбената си рокля на
една кука, което й отнело
няколко месеца. Дали заради упоритостта й, или хобито на съпруга й, а може
би заради двете, кумовете
им Ернестина Шинова и
Андрей Слабаков им подаряват огромни порцеланови
съдове с пожеланието да
слагат в тях патрони.

Другото, което свързва
Ани и Васил, е страстта
им да пътуват. Любимото им място е къщурка на
около 500 км от дома им.
Ани разказва, че хълмовете наоколо били извадени
като от разказ на Йовков, а
местните жители са повечето англичани, реставрирали
уникално четири добруджански къщи и са направили един хан с камъни
в основата. Там двамата
обичат да се усамотяват, а
Васил да готви любимите
ястия на съпругата си, ко-

Звезди

Да опитаме
отново
Родни и чужди звезди се престрашават
да дадат втори шанс на
бившите си. При някои той е
успешен, при други съвсем не е така
Владимир Кличко и актрисата Хейдън Панетиер

С нова сила
Звездните връзки трудно могат да бъдат разбрани – докъде стига PR-ът
и къде започват истинските чувства. Но най-нашумялото събиране пред
последните дни е това на боксьора Владимир Кличко и актрисата Хейдън
Панетиер. Близки до двойката твърдят, че Владимир изпитва истински
чувства към половинката си. А самата Хейдън, попитана от журналисти
доколко са сериозни намеренията й към украинския боксьор, отговаря, че
двамата с Владимир винаги са оставали приятели и никога не са са карали, така че няма нищо чудно, че след раздялата чувствата им са се разгорели с нова сила. Владимир и Хейдън започнаха връзката си през 2009 година. През 2011 се разделиха, но сега отново са заедно. Дори се говори за
таен годеж и скорошна сватба.

Лияна и Махмуд

Този път завинаги
Фолк певицата Лияна, след като се раздели с Благой Георгиев, не
му мисли много и се върна при бащата на детето си – турчина
Махмуд Йозджан, осъден за трафик на дрога от родните власти и
затова напуснал България. Извади няколко песни на пазара, с които
демонстрира непукизма си от раздялата с футболиста, и започна да отделя все повече време за пътувания до Турция. Хвалеше
се колко добър баща е Махмуд, как обсипва нея и дъщеря им Дениз
с грижи и луксозни подаръци и как се старае нищо да не им липсва. Не пропусна да покаже и скъпия пръстен с диамант, връчен й
като предложение за брак от Махмуд. Двамата готвеха пищна
церемония, която да засвидетелства любовта им, украсена с рози
и диаманти, но точно в този момент нещата се разсъхнаха и Лияна пусна бомбата: „Разделих се с Махмуд! Този път завинаги!“
Story
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Психология

Страхът от
бъдещето
Ако искате да се подготвите най-добре за бъдещето, живейте днес.
Пълноценно изживяният днешен ден е най-добрата
предпоставка за успешното утре

Н

ие идваме на този свят
и животът ни поема в
определена посока… Започваме да правим планове за бъдещето, да си
поставяме цели, да мечтаем, да се стремим към щастие.
Много от събитията в живота ни
са предвидими и ние си изграждаме
обща представа за линията на земния
ни път.
Обикновено като деца ходим на
училище, после търсим подходяща
работа и се изкачваме по стълбицата, намираме си партньор, създаваме
семейство, купуваме жилище, кола,
появяват се деца…и т.н. и т.н.

Често обаче сме подготвили всичко необходимо, за да тръгнем в
определена посока, но нещо непредStory
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видено се случва и в живота ни настъпва обрат. Изневиделица ни сполетява нещастие, болест или загуба
и всичко се обръща на 180 градуса.
Осъзнаваме, че има неща, които не
зависят от нас.
Възможно е несъзнателно да сме
привлекли някоя болест или препятствие. А дали няма нещо определено от Висш разум, нещо неизбежно,
нещо „писано“, което трябва да се
случи?
Тези неочаквани събития, които се
появяват въпреки нашето желание и
върху които нямаме контрол, ни карат да изпитваме страх…
Измъчват ни въпроси като: „Какво ме очаква,  какво ще ми се случи
утре, какво ще стане с мен след 1 година, а след 2, а след 10… Какво има
там – в неясното бъдеще?

Така се заражда страхът от бъдещето. В неговата основа е страхът
от неизвестното, страхът от загуба на
контрол и настройката да очакваме
най-лошото. Много хора прекарват
целия си живот в безпокойство за утрешния ден, измъчвани от страх от
нещо неопределено, което би могло
да се случи.

Тъй като не знаем какво ни очаква след 1 година, след седмица, утре
или дори след час, много от нас се
опитват да надникнат в бъдещето, да
погледнат какво има „зад завоя“. Те
четат хороскопи, ходят при гадатели
и ясновидци, за да може да разсеят
страховете си и да се подготвят за
това, което ги очаква. Астрологията,
разбира се, е сериозна наука, която има своите предимства, но някои

Посоки

Островът
на дворците
и тишината
Story
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От света на малтийските
рицари до този на Попай,
малката Малта крие
зад белите си зидове стари
легенди и весели съвременни
изненади

А

рхитектура на арабския
халифат и малтийските
рицари, девствена природа и скалисти брегове,
наситено синьо море и
потънали в пъстри, сякаш вечно цъфтящи растения – така
ви посреща Малта. Прибавете усещането за водата, която ви заобикаля
отвсякъде, мистиката на Малтийския
орден, владял векове този остров и
оставил своите катедрали, каменни
отвън и разкошно златни отвътре,
тръпката, че в скалистите заливи някога са се крили пирати, рибата в
ресторантите, ведрите усмивки на тукашните жители и няма как да не се
усмихнете на предстоящата ваканци.
Когато южното лято започне да прегаря и слънцето вече не е враг – това
е времето на белия остров. Независимо дали вашият предпочитан орден
е този на плажуващите от изгрев до
залез, на любителите на архитектурни
прелести, на местата, където може да
се позабавляваш с деца или на онези,
които предпочитат да живеят нощем
и да спят денем – всички съжителстват на тази земя като една човешка
длан.

Първи се прехласват феновете
на историята и архитектурата.
Хилядите години история позволяват
на Малта да се гордее с най-разнообразно културно наследство. Едни от
най-старите следи за живот са от времето на неолита, от когато са мистериозните мегалитни храмове, посветени на богинята на плодородието.
По-късно финикийците, картагенците,
римляните и византийците оставят
своя отпечатък за образа на островите. Малта е резиденция на Йоанитския (Малтийски) католически орден,
основан по време на Кръстоносните
походи под ръководството на брат
Жерар през 1080 г. и съществуващ и
до днес.
Градовете на острова буквално
се преливат един в друг, като трудно може да се ориентирате дали сте
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Party
къде бяха
звездите

Нощта
на идолите
Жени бе дама на организатора на 22-то издание
на бала на топ моделите – Евгени Минчев.
Изненадващо Калканджиева се появи със съпруга си Тачо

Евгени Минчев и Жени
единодушно избраха
Мария Илиева за новия
FASHION IDOL 2013
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