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Заложница
до второ
решение
Мис България ЕЛЕНА АНГЕЛОВА живее арестувана в
дома на съпруга си, отмъщавал й за поисканата свобода
Story
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Т

я никога не е
търсила светлините на
прожекторите, но те все
я намират.
През годините
Мис България
1999 – Елена
Ангелова, стана известна най-вече
с това, че не се вписва в клишето
на типичната родна миска, и се утвърждава като юрист, независима
бизнесдама и жена с характер. Отличничка още в училище, тя става
модел на 14. Печели короната „Мис
България“ на 21, докато следва право. Работи в една от най-престижните
юридически кантори, а междувременно развива и собствени модни бутици. Нищо общо с прототипа на красавицата, мечтаеща да осребри своята
визия с успешен брак. Нищо чудно,
че скандалните любовни истории не
присъстват в хрониките за нея повече
от 15 години.

След това дойде новината, че
Елена се развежда с дългогодишния си съпруг – бизнесмена Николай
Нейчев. Фактът едва ли би бил толкова шокиращ обаче, ако не беше
придружен с почти невероятна дра-

матична история, в която Елена се
е превърнала в негова заложница.
Само най-близките са наясно какво
всъщност се случва в голямата боянска къща на семейството. На бял
свят обаче излязоха почти страховити
новини като тази, че вторият син на
двойката, който още няма годинка,
всъщност има друг баща и именно
майката е тази, която поискала това
да се установи по съдебен път, чрез
ДНК експертиза. Какво би накарало
една жена не просто да признае истината за изневяра, за нова любов,
за желание да поеме по друг път в
живота, но и да се опита да използва
тази истина като отчаяна стъпка за
спечелването на свободата си. Ходът
обаче се оказва грешен. Вместо да
получи свободата си, Елена рискува
да се раздели с първородния си син,
отново по съдебен път. Говори се, че
правата върху момчето вече били дадени на таткото, а тя трябвало само
да плаща съответната издръжка. На
него било присъдено и цялото имущество. Но най-страшното било, че
двамата продължават да живеят под
един покрив по желание на съпруга.
Непотвърдени слухове вече разказват,
че влиятелният бизнесмен я държи
като истински арестант със силата на
заплахите – от саморазправа до това,
че няма да види голямото си дете.

Елена и Николай бяха
щастливи, преди
тя да избере да
роди от друг мъж,
а той да я накаже,
като я затвори в
луксозната им къща
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ДЖОРДЖ МАЙКЪЛ

вече няколко години се
бори за живота си

О

Сн. Guliver/Getty

безпокоителни новини
заваляха, за пореден
път, за състоянието на
Джордж Майкъл.
Негови близки твърдят, че той е настанен
в швейцарски рехабилитационен
център за наркозависими. Съпругата на братовчеда му - Джаки, разкри
че не само талантът, но и животът
на Джордж е на път да си отиде от
него заради силната му пристрастеност към крека. „Той стигна дъното,
пушейки крек! Преди да постъпи в
центъра ставахме свидетели на ужасяващи картини. Тъжно и страшно е
да виждаш как мъж с такъв живец се
тресе в безпомощно състояние на земята и се моли за крек - само за още
една доза“, разкри шокиращи подробности от състоянието на певеца Джаки. Проблемите на Джордж Майкъл
с наркотиците датират от години. Паралелно със славата му обаче, растяла и наркотичната му зависимост. И
ако в началото изпълнителят обичал
да вдига градуса на настроението предимно с таблетки екстази, впоследствие Майкъл смесвал алкохол със
синтетични вещества. „Случвало се е
по време на купон Джордж да припадне или пък да се събуди в повръщано. Жалка картинка! Мъчително е
да гледаш мъж с такова положение, с
такава осанка да гасне ден след ден.
Той изглежда толкова болен и слаб
днес! Ужасяваме се, че ако не успее
да преодолее проблемите си с наркотиците, той ще си отиде“, категорични са близките на Джордж Майкъл.
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Дали това е вярно, или далечните
роднини търсят популярност? На мениджърите на Джордж Майкъл се наложи преди година отново да отричат
слухове, че той се лекува в клиника.
„Новината“ пак разпространи същата
дама. Самият певец също се изказа:
„Не вярвайте на тези измислици, споделени пред медиите от човек, когото
вече не познавам и не съм виждал
от близо 18 години. Чувствам се прекрасно“. Джаки обаче твърди, че не
лъже и той наистина е много зле.
Вдъхновени от нейната „загриженост“
14

СПИН
и крек го
убиват?
британските таблоиди наляха още
масло в огъня и тиражираха история,
според която Джордж Майкъл не е
напускал дома си в Северен Лондон
от 2013 година насам – така поне са
убедени в Sun. Според изданието той
е започнал да развива тотална фобия
от срещи с хора. Нпрекъснато обяснявал, че ако излезе от къщата си,
ще го нападнат смъртоносни бацили.
Изпълнителят на „Careless whisper“
отказал дори да се ръкува със съседите си в квартала. „Приятелите на
Джордж вече са се отчаяли. Той е
станал нещо повече и от отшелник.
Не пуска в дома си и жени, които

да му готвят или чистят. Поръчва си
храна за вкъщи. А фирмите трябва да
я оставят на 100 метра пред къщата
му. Там, от специална кутия, той взима доставката и слага парите. Пак, за
да не се вижда с никого, който може
да му прехвърли някоя зараза.“ Заради фобията си от контакти, 52-годишният музикант дори пропуснал сватбата на приятелката си и колежка
Гери Халиуел, споделил още пред изданието човек, който познавал певеца
и композитора от 20 години.
Разбира се, историята веднага бе
разпространена, като сигурен знак,
че Джордж се прощава с живота си.

Звезди

С
ЖИВЕЕЛ
НЕЛЕГАЛНО
СЛАВИ ТРИФОНОВ нямал

пари да плаща за квартира, живеел
нелегално при приятели, а днес,
когато е милионер и може да има
всяка жена, държи най-много на
сестра си
Story
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лави Трифонов
е сред най-известните ни водещи, но за разлика от западните си колеги
той прави и невъзможното
да запази личния си живот в дълбока тайна. В
най-тъмната стаичка Дългия е заключил интимния
си свят, за който от край
време се знае, че е тема
табу и никой не си позволява да нарушава тази свещена територия. Е, не чак
никой, защото преди време
баща му – Тодор Трифонов,
споделил гласно, че вече
много иска внуче от сина
си, което от своя страна
неистово вбесило плевенчанина. Нищо чудно, защото всеизвестна тайна е, че
именно това е най-слабото
място на Трифонов. Макар
и самият Слави, кръстен на
дядо си Стойо, да е споделял, че не харесва детството си, защото не харесвал
самия себе си. Описва този
период от живота си като
много самотен, без приятели, а единственият му
близък човек тогава била
три години по-голямата от
него сестра Петя, която и
до ден-днешен си остава
най-важната жена в живота му.
Това е и единствената
част от личния му живот,
за която Слави, макар и
рядко, си позволява да раз-

казва. Бил затворено момче,
което съучениците му тормозели и въвличали в постоянни сбивания. Затова и
малкият Слави предпочитал
света на книгите, а не компанията на връстниците си.

Наскоро водещият призна и за още едно свое
житейско изпитание, което
го е направило известен,
но видимо е добавило и
поредната горчива лъжица самота в битието на
шоумена. На кастинга на
„Детската евровизия“ Дългия изпадна в откровения и
разкри, че всъщност е пропял от беднотия. Идвайки
в столицата, месечната му
заплата била едва 19 лв. и,
разбираемо, не стигала за
нищо. Затова се налагало
Трифонов да спи нелегално
при приятели. Настанили
го на малко походно легло,
а вечер, когато се стъмвало, той се промъквал през
прозореца, за да не прави
впечатление на бдителните комшии, че чужд човек
обитава квартирата. „Вече
бях популярен и по улицата
ме спираха за автографи, а
аз нямах какво да ям“, сподели Слави по bTV, след
като колегите му в журито
го закачиха за статуса му
на певец.
Пропял по чудо. Първо планирал да замине за
Швейцария, да носи вар
по строежите, но после си

Звезди

Луд гений или
обикновен крадец
ГОРАН БРЕГОВИЧ не престава да е любимец на публиката и

обект на обвинения в кражба и плагиатство

Ф

ренски съд осъди за
плагиатство музиканта
и композитор Горан
Брегович да плати на
френския си колега
Ерик Макиас един
милион евро. Според Макиас композицията „Аризонска мечта“ е негова
собственост, върху която Брегович е
сложил ръка. Делото се води от десет
години, а само през последната, роденият в Сараево, Босна и Херцеговина, създател на музика е прибрал в
джоба си 7 милиона евро от парчето.

Глобата едва ли е трогнала самия
Брегович, имайки предвид огромната печалба и слава, която му донесе
музиката за лентата за аризонската
мечта. А и това не е първият скандал
за права с композитора. Преди време
Story
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Емир Кустурица нарече Горан „крадец“ и „обикновен диджей“ заради
разправии за правата на саундтрака
от Underground. Спорът беше решен с
1 милион марки обезщетение, които
плати Брегович, за да може да продължи кинопродукцията. Но разгневеният Кустурица не си затвори устата и каза пред целия свят: „Брега е
обикновен крадец. Можем да го третираме и като диджей. Оказа се, че
едната композиция, която той създаде
за филма „Аризонска мечта“ и която
Иги Поп изпя, всъщност е стара песен. Той само я е аранжирал по нов
начин и я представи за собствена.“
От своя страна, Брега, който има
три дъщери, скъпа яхта и голямо сърце, казва за Кустурица, че е велик
режисьор, но безличен човек. А когато го попитат как точно се раждат

великите му творения, той отговаря:
„Мислите, че стоя на лунна светлина
и ме осенява идея, идва музата и аз
сядам и творя? Нищо подобно – и
моята, като всяка една друга работа,
е за пари. Плащат ми и аз започвам
да измислям, докато не получа това,
което са ми поръчали.“

Пял е пред многохилядна публика,
пял и на площад пред стотина насъбрали се ентусиасти. Но приема феновете
си по един и същ начин, независимо
дали се намира в Париж, или в третокласен хотел в балканска държава.
Горан Брегович е роден на 22 март
1950 г. от брака на сръбкиня и хърватин и до ден днешен говори сръбски със сараевски акцент. Женен е за
мюсюлманка-босненка, Джанана, за
която не обича да говори. Все пак се

Звезди

Лили-Роуз е още
дете, което
прекарва свободното си време в
Дисниленд, но има
твърда позиция
по гей въпросите

Петдесет
нюанса гей
и Ванеса Паради, призна, че „не е на сто процента
хетеросексуална“

Р

усокосата наследница на
звездите Деп и Паради не се
притесни да сподели откровено какви са сексуалните й
наклонности и за потвърждение дори пусна в интернет
лесбийска фотосесия.
Лили-Роуз Деп успешно гради кариера на модел, дори съвсем наскоро
се разходи по подиума на Парижката седмица на модата в ревюто
на Chanel, чието лице стана преди
време. Тя се снима във фотосесии за
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лъскави списания и дава интервюта напред-назад за тежкия си период
на порастване, съвпаднал с нелекия
развод на родителите й. Но ето че
сега пък младата красавица реши да
направи още една сериозна крачка в
живота си и да вземе участие в нашумелия проект Self Evident Truths
(„Очевидните истини“), поддържащ
ЛГБТ обществото (ЛГБТ е акроним,
от първите букви на думите и означаващ всички лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър хора – бел. ред.).

Лили-Роуз е една от десетте хиляди
участници в проекта, заявяващи, че
те „не са 100% хетеросексуални“. На
снимките тя позира заедно с организатора на проекта Self Evident Truths,
фотограф и гей активист АйО Тилет
Райт. „Гордея се с моето момиче Лили-Роуз – казва Райт. - Тя сама пожела да се включи в идеята и аз съм
щастлива да я приветствам с добре
дошла в нашето семейство.“

„Ако вие сте дори един процент
гей, ние искаме вашата снимка“ - се
казва на сайта на Self Evident Truths.
Между другото, АйО Тилет Райт е
близка приятелка на мащехата на
Лили-Роуз, холивудската актриса Ам-

Сн.: Guliver/Splash, архив

ЛИЛИ-РОУЗ, 16-годишната дъщеря на Джони Деп

Звезди

Спря да пие,
иска друг живот
ЗОРНИЦА ЛИНДАРЕВА се отказа

от пороците си, дори, и от мъжете

М

омичето,
което едновременно скандализира, но
и спечели
симпатии за откровеното
си поведение в къщата на
VIP Brother, се чувства като
преродена, след като вече
не се съобразявала с чуждото мнение и сама търсила
начин да се почувства пълноценна. Един от сигурните
начини се оказал спирането
на алкохола. Самата Линдарева се похвали на страницата си във facebook, публикувайки снимка, на която
е на 18. „На 18!!!. Борете
се, борете се за всичко,
което искате, и няма шанс
да не успеете. Трансформациите не са само визуални.
Да имаш мотивация, воля,
характер, сила, интелект
да се развиваш. Тук не са
само трийсетте килограма,
които съм свалила, тук не
помага просто пластичен
хирург. Зад всичко това се
крие много повече. Скоро
ще имам и нови снимки,
борбата продължава цял
живот. Спряла съм виното
и цигарите. Всички можете,
не губете духа си и надеждата и бъдете позитивни,
мили и компромисни :)“,
написа вдъхновяващо обръщение към феновете и
приятелите си Зорница.
Линдарева никога не се е
срамувала от миналото си,
даже напротив – гордее
се, че е постигнала победа
над себе си. Много активна подкрепа продължава
да й оказва нейната майка,
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която има коментари под
повечето постове на дъщеря си. Друга, изненадваща
за мнозина подкрепа, дойде
от Елена Кучкова. Двете
са неразделни, дори Кучкова й подари свой топ, с
който Линдарева тутакси се
снима, за да покаже колко секси й стои. Близките
приятелки станаха повод
за доста слухове. Един от
тях е, че двете са на „лов
за мъже“. Така привличали
повече мъжки погледи. И
двете обаче се забавляват
с градската легенда и продължават да провокират.
Е, понякога Линдарева не
издържа на клюките и решава сама да внесе яснота
по горещите теми. „...навсякъде, всеки ден пишеха, че имам връзка
с Любо Ганев, а аз
не съм го виждала
от месеци. Той дори
не бил в България,
а вестниците много
категорично и подробно описват къде
се срещаме, къде пътуваме...С него сме
приятели, но никога
не сме имали интимни отношения. И
преди години това го
бяха писали за нас,
но е безумно. За Иво
Ред Була – мой приятел, който познавам
отпреди 5 години.
С него са ме хванали, после с Тачо… Съвсем
изгубих хронологията… С
Тачо сме в приятелски отношения. Някой попаднал
на снимки във facebook,
които съм харесала и ко-

Зорница е
щастлива,
че вече не е
пухкавото
18-годишно
момиче

Големите имена

До Ада и обра
Story
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атно

Тръгнал от гетото, ЕМИНЕМ стига до върха, където
го чака капанът на дрогата. След 10 години успява да се
върне поне чист в реалността

Б

елият рапър е пример как
едно момче от гетото може
като с вълшебна пръчка за
по-малко от година да се
превърне в световна знаменитост. Гневен, скандален, стигащ до бруталност
в песните си, днес той е идол вече на
няколко поколения любители на черната музика. До болка искрен, реди
римите си като огледало на собствения си живот. Като се започне от
детството без баща, с майка алкохоличка и наркоманка, с която живее в
пълна мизерия в най-бедните квартали на различни щатски градове, и се
стигне до трудната връзка с майката
на дъщеря му и ада на наркотиците,
които го държат в плен почти десетилетие, като без малко не го пращат
на оня свят. Но Еминем явно умее
да оцелява и днес, вече на 40 години, отново е на върха и отново реди
рими, вече не толкова гневен на съдбата, белязала с горчиви спомени целия му живот.
През октомври 1975-а никому неизвестната певица Деби Нелсън от
също толкова неизвестен състав ражда сина си - Маршъл Брус Матърс
III. Тя е едва на 17 години и едва не
умира по време на 73-часовото раждане. Само шест месеца по-късно бащата – Маршъл Матърс III, член на
същата група, изоставя семейството
си. Деби остава с оскъдни средства
и в един момент се принуждава да
обикаля с невръстния си син от град
на град, от роднина на роднина. При
едно от тези гостувания Маршъл се
запознава с чичо си Рони, който го
запалва по рап музиката, без дори да
подозира, че някога тази негова прищявка ще направи племенника му
световна звезда.

Когато момчето е на 12 години,
се мести с майка си в Детройт. Но,
разбира се, не могат да си позволят нещо повече от негърския краен
квартал, където Еминем расте като
член на едно от трите бели семейства
в гетото. Тийнейджърът често е обект
не само на подигравки, но и на насилие – дотам, че веднъж е така жестоко пребит от няколко черни момчета,

че изпада в кома за 9 дни. У дома
обстановката не е по-добра. Деби пие
много, друса се и често стига до схватки със сина си. Социален работник,
който посещава дома им след множество оплаквания от съседи, я описва
като „много подозрителна, почти параноична личност“. 1987 година е съдбовна за живота на бъдещата звезда.
Тогава майка му приютява в дома им
две момичета близначки - Кимбърли Ан и Деби, съученички на сина й,
които са избягали от къщи. Именно
Ким след време ще стане жената,
която ражда единственото дете на
рап звездата и с която той се оказва
в жестока връзка, носеща и на двамата болка в продължение на години.

За да помага на майка си в плащането на сметките за домакинството, той работи на няколко места, но
тя често пропива или проиграва парите на бинго. Единственото спасение
за момчето в тези гадни моменти е
да се затвори сам, да си пусне музика
и да пише песни. Още когато е на 14
той и приятелят му от училище Майк
Ръби започват да рапират под имената Manix и M&M, компилацията от
които след време ражда артистичния
псевдоним Еминем. По-късно, заедно
с друг свой приятел, рапърът Прууф,
бъдещата звезда започва да участва в
рап битки в свободен стил, които се
провеждат вечер в закусвалнята до
близкото училище.
Тогава Еминем и Ким вече са започнали връзка. През 1995 г. тя ражда дъщеря им Хейли, а през 1999 г.
двамата подписват брак. Младият
татко работи като чистач и мияч на
чинии, защото парите не достигат
дори за памперсите на Хейли, макар
че като част от детройтския дует Soul
Intent той издава своя солов албум
Infinite. Но не печели от музиката.
Шефът в ресторанта обаче го уволнява 5 дни преди Коледа, когато е
и рождения ден на Хейли. По-късно
Еминем разказва за този период, че
е имал в джоба си всичко на всичко
40 долара за храна за предстоящите
празнични дни и за да вземе някакъв
подарък на детето. Двамата с Ким се
принуждават да се върнат да живеят
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S T L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

КАК ДА КОРИГИРАМЕ
ФОРМАТА НА ЛИЦЕТО
Обувките му
във вашия
гардероб

&

ТОП

10

НЕЖНИ
ОТБЛЯСЪЦИ

ЛОНДОНСКИ
КАК ДА СЕ
ОТСТОЯВАМЕ

шик

Синестезията в
секса. Що е то?

Секс

Синестезията
е партньор на
удоволствието
Изпитват ли синестетиците ПО-СИЛНО
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ от секса? И с какво тяхната
сексуалност се различава от нашата?

П

сихолозите се опитват да
изяснят това, което трудно може да се обясни
с думи. Синестезията е
феномен, който означава
смесено възприятие. Това
е състояние, при което възприятията
се свързват едни с други. Едно сетивно възприятие или идейна представа
предизвиква в съзнанието същевре-
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менно друга представа от сетиво, което не е било стимулирано.
Например хора с развита способност към „цветови слух“ могат да
запомнят нотата „до“ като червена,
нотата „си“ като виолетова, а тези,
които имат вкусова синестезия, могат
да чуят една или друга мелодия всеки
път, когато пият лимонада или опитват шоколад.

Това явление е познато от повече от три столетия. Синестезията не
е психично разстройство и възниква
поради факта, че единият дял на мозъка, обработващ действие на каквото
и да е раздразнение, е способен да
предаде възбудата на различни участъци на мозъка, отговарящи за други
органи на чувствата.

Синестезията се среща примерно
при 4% от хората по света. Съществуват около 50 нейни разновидности,
сред които има такива невероятни
явления, като зрителна синестезия,
при която човек чувства докосване до

Зона здраве
Ако често включвате тези
храни в менюто си, ще
бъдете ЗДРАВИ, А И
ЩАСТЛИВИ

Дълголетие в чинията

И

ма ли наистина храни,
които да ни носят дълголетие? Да.Това са тези,
богати на антиоксиданти.
Антиоксидантите са вещества, които помагат на човешкото тяло да намали увреждането
на тъканите на клетъчно ниво, ускоряват оздравяването им и се противопоставят на инфекциите и стареенето, с
което реално удължават живота. Предлагаме ви списък с храни и напитки,
богати на полезни вещества, изготвен
от hrani.bg, които удължават живота и
е добре по-често да присъстват в менюто ни
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Боровинки

Според проучване, резултатите от
което са публикувани през 1999 г.,
продължителността на живота на опитни плъхове, в чиято диета учените
включват боровинки, се е увеличила
драстично. Преизчислена, спрямо човешката възраст, продължителността
на живота се е увеличава с повече от
10 години. Освен това, плъховете, редовно хранени с тези горски плодове,
в зряла възраст показват отлична координация на движенията. Веществата, открити в боровинките, къпините
и други подобни, намаляват нивото

на възпалителните и окислителните
процеси, които водят до влошаване
на паметта и двигателните функции.

Риба

Преди около 30 години учени
провеждат проучване защо при ескимосите са редки случаите на сърдечносъдови заболявания. Причината е открита – основната храна на
инуитите е прясната риба. В нея се
съдържат големи количества омега-3
мазнини, които възпрепятстват образуването на холестеролни плаки върху стените на кръвоносните съдове.

Посоки

Мистичното
на Корсика
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лице

ОТ АЯЧО ДО
БОНИФАЧО и

нататък, островът е
плетеница от природни
изненади, истории за
вендета, вкусна кухня,
суеверия и талисмани

Т

ози остров, който официално е френски, но се намира на един хвърлей от
Италия и жителите му говорят особеният корсикански език, отдавна е познат
на туристите с клишираното си название Островът на хубостта, заради
невероятното природно разнообразие
на малкото парче земя. Великолепни
плажове бързо се сменят с планини,
страховити ждрела и ледени потоци.
Които от своя страна отстъпват на
лоза или вековни гори от корков дъб.
Но не това е, което прави Корсика
непонятна и омагьосваща по някакъв
свой мистичен начин.

Началото на пътешествието, разбира се, слагаме в южната му част,
където се намират най-хубавите плажове и любимите на туристите градчета като Аячо, Бонифачо, Порто
Векио.
Бонифачо или градът на вендетата,
станал известен с това прозвище от
разказа на Ги дьо Мопасан - „Вендета“ е най-южната точка на странния
остров, на един поглед разстояние
от италианската Сардиния. Белите
варовикови скали се спускат като
ярко боядисани стени на селска къща
към яркосините води на Средиземно
море. Бялата скала със стария фар,
сякаш току що нахлупил своята червеникава шапка, кара човек инстинктивно да посегне към камерата, за
да запечата невероятната картинка.
И това ще продължи по стръмните
средновековни улички, около местната крепост и още, и още. Бонифачо
е мечтата на любителите на средновековна романтика, слънце и морски
бриз. И на любителите на живота на
вода. Ако погледнете от висотата на
скалите, ще видите как долу морето
е осеяно с белите платна на лодки,
яхти и всякакви плавателни съдове.
Сякаш морска армада е обсадила острова. Всеки ден от тази марина на
сушата се изсипват десетки жадни за

развлечения, морски деликатеси и хубаво вино, туристи. Не много по-различна е картинката в Порто Векио
или Аячо.
Родовата памет на корсиканците
във всяко от тези приказни днес места, обаче помни онези времена, преди много поколения, когато там – в
подножието на скалите акостирали
пиратските кораби.

Историята на Корсика е история на
вендетата – кръвното семейно отмъщение, която датира от онези далечни времена, когато островът привличал ненаситно пиратите. Най-страшните истории за кървавите времена
ще чуете малко по на северозапад от
Бонифачо – в Сартен, който сякаш
още помни най-жестокото нашествие на алжирски пирати през 1583
година. Повечето от жителите на града били избити, а останалите живи
били продадени в робство. Пет века
по-късно, инстинктът да подозират
чуждите и да са готови да защитават
себе си и семейството си, сякаш не
си е отишъл от местните жители. Ако
се задържите по-дълго в Сартен, с изненада ще установите, че тук все още
властва семейното право. Каквито и
да са официалните порядки, най-голяма тежест има мнението и волята на
старейшината на общността или на
клана. Официалните френски власти
разумно са приели този неписан закон. Ако седнете да хапнете и пийнете на централния площад, а местните ви преценят като достатъчно
благонадеждни, най-вероятно ще ви
разкажат, че точно тук, където стъпвате, векове наред е било мястото на
мъстта. На централния площад се е
търсело възмездие не само от чужденците – пирати, които понякога успявали да заловят, но и от всеки местен, накърнил семейната чест. Традицията на кървата саморазправа, която
не изчезнала дори до средата на XX
век, днес е само спомен, но не и подозрителността на корсиканците, които и в наши дни са учудващо твърди
за южняци. И невероятно суеверни.
Според изследователите, това
парче земя е най-гъсто населеното
в Европа с мистични каменни творения. Независимо дали става въпрос
за праисторически каменни некрополи, известни като долмени, или
каменни стълбове, забити в земята,
образуващи дълги алеи, свързани с
култа към мъртвите, всичко тук се
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Ревю с елементи
на стриптийз
донесе бурни
овации на РАФА

къде бяха звездите

Рожден ден
в синьо
Динко Динев чества
юбилей
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Нов екшън
Пиърс Броснан и Оуен
Уилсън на премиера
стр. 66

Секси
тенис

Асът на тениса РАФАЕЛ
НАДАЛ предизвика фурор
като моден посланик на
ТОМИ ХИЛФИГЕР
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