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Кармата
да намериш
своя човек
АЛЕКС СЪРЧАДЖИЕВА

преживява горчивината да бъде
непризната от баща си, но намира
любовта и опората, за която майка
й се моли преди да умре, в лицето на
лошото момче Иван Ласкин

9
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я е лъчезарна, усмихната и талантлива. Той е намусен, не изпуска
чашката от ръка и
е непримирим, саркастичен и зъл към
всичко, което по
някакъв начин не
отговаря на неговата представа за справедливост в този
свят. Класическата комбинация на доброто момиче и лошото момче обаче при Алекс Сърчаджиева и Иван
Ласкин придобива различно измерение, когато ги видиш един до друг
и чуеш как всеки от тях говори за
другия с онази любов, за която всички мечтаем. Да се хванеш за някого
като удавник за сламка - при двамата, две изгубени души, се превръща
от спасителен пояс на споделянето и
съпричастността в страстна приказка,
взаимна обич и огромна преданост
към този, когото можеш да наречеш
своя най-близък човек. Израснала
само с майка си, с дамгата „непризнатото дете на известен баща“, Алекс
проправя своя път към театъра, където среща Ласкин – детето звезда, което изгубва себе си по пътя в търсенето на истината в човешките отношения и изкуството. Точно в момента,
когато губи майка си от страшната
диагноза рак, тя намира мъжа, който наскоро се е разделил с илюзията
си за щастливо семейство с жена си
и малката си дъщеря и който дава
обет да се грижи за новата си приятелка докато смъртта ги раздели. Не
пред държавата, не пред Бога, а пред
най-истинското – пред паметта на
една майка, отишла си без време, оставяйки единственото си дете, само
в жестокия свят. Историята на Алекс
и Иван не е сълзлива сапунка, тя е
реална, жестока и красива, като самия живот. И никой – нито глупавите завистници, нито блюстителите на
фалшивия морал, нито измислените
кумири на днешния свят не са способни да се вклинят в нея и да я разрушат. Защото тя е заключена само
за двама.

Когато майката на Алекс, известната актриса Пепа Николова, разбира, че си отива от този свят, нейната единствена мисъл е – каква ще
е съдбата на дъщеря й. Тогава Алекс
е на 23 години – крехка възраст, за
да останеш без опората на родител.
Пепа ражда Александра след бурна, извънбрачна връзка с колегата
Story
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Пепа Николова и
Александра имаха
много силна
връзка

Бившата любов
Преди да срещне Иван, Алекс
има няколкогодишна връзка
с Руслан Мъйнов. Актьорът
тежко преживя раздялата им,
за което през 2007 г. сподели
за пръв път именно пред Story:
„5 години бяхме заедно с Алекс.
Разделихме се, защото така
се получи. В живота идва един
момент, когато след толкова
дълга връзка хората или трябва да се оженят и да направят
семейство, или да се разделят.
Аз мисля, че най-добрият вариант за нас с Алекс беше вторият. Разделихме се като двойка,
като гаджета, а не като хора,
защото и до ден днешен се чуваме и си помагаме. Разделихме
се по много хубав начин. Прос-

то според мен й беше много
рано да се омъжва, защото
тогава тя тъкмо завършваше театралната академия.
Тепърва й предстояха роли,
филми, тепърва трябваше да
се налага като актриса. А аз
искам семейство и жена, която
да иска вече да гледа деца, да
иска стабилност, спокойствие.
На мен ми е нужен такъв човек.
Ако бях останал с Алекс, много неща щеше да пропусне тя
покрай тази връзка. И мисля, че
щеше да доведе до големи конфликти във времето. Много ми
е тъжно... Колко време вече ще
стане, не знам - 2-3 години. Тъжно е, но ние сме го взели това
решение, направили сме си го.“

Звезди

АННА КУРНИКОВА съжалява, че избрала любовта

с Енрике Иглесиас пред тенис кариерата си

В

края на 90-те години на
миналия век всички говореха за красивата рускиня,
която даваше сериозни заявки да стане една от първите ракети в световния тенис. Но само след няколко години и
няколко финала на световни първенства, кариерата на Анна Курникова
тръгна надолу. От спортните класации Курникова влезе трайно в други –
от 1998-а до 2003 г. тя е в челните
места на петдесетицата за най-красиви известни жени. А таблоидите бяха
на върха на щастието, когато през
2001-а стана гадже на един от най-по-
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пулярните секссимволи на музикалната сцена – Енрике Иглесиас. Двамата
все още са заедно, но се оказва, че
именно любовта на Анна към сина
на Хулио Иглесиас е причина тя да
започне да пропуска тренировките, да
изпада от класациите и няколко години по-късно официално да обяви, че
се оттегля от тениса.

Изборът да жертва спортната си
кариера в името на връзката си, днес
Курникова оценява като не особено далновиден. „Да, избpax любoвтa
пpeд кapиepaтa. Bpъщaйки ce нaзaд
oбaчe ce чyдя дaли нe тpябвaшe дa

бъдa пo-твъpдa и вмecтo aз дa пpaвя
жepтвитe, тoй дa ги бeшe нaпpaвил.
Иcкa ми ce дa бяx нaпpaвилa пoвeчe
в тeниca. Xopaтa днec нe мe знaят
кaтo тeниcиcткa, a кaтo кpacивaтa
жeнa нa Eнpикe Иглecиac. Жaлкo e“
- сподели наскоро пред американски
ежедневник рускинята, чието семейство се мести от Москва в Маями,
когато дъщеря им е 11-годишна, за да
може да тренира в престижната школа на Ник Болетиери във Флорида.
Какво ли е било разочарованието на
родителите й, когато, точно успяла да
достигне няколко пъти до финала на
световни първенства, тя започва да
дърпа назад, отдавайки се изцяло на
новата си любов?
Курникова разказва за онова вре-

Сн.: Guliver/Getty Images

Сгреших, че се
жертвах за него

Звезди

Кметът на
затвора
ГЕОРГИ ВАРСАНОВ

от „Фермата“ е бивш
затворник, но настоява за
смъртна присъда. Самият
той би убил човек, но
никога животно

Т

ой е един от най-атрактивните участници, а според мнозина и един от
най-силните претенденти
за голямата награда във
„Фермата“. Георги е категоричен, че участва само заради това.
„Влизам, за да взема кинтите, много
ясно. На мен живота си ми е интересен и без това. На тия, които влизат
от скука, ще им го направя много
интересно, няма да им се вярва“, нахъсва се през смях Георги.
Със сигурност Варсанов знае какво
значи да живееш вълнуващо. Преди
повече от година излиза от затвора,
където излежава три годишна присъда за разпространение на наркотици.
Майка му разбира за арестуването на
сина си и присъдата му от телевизията. Бащата на Варсанов е бивш ректор на Техническия университет в София, а майка му е била директор на
Кукления театър. Нищо в семейната
биография на Георги не подсказва, че
той ще e проблемно дете в проблемно семейство. Напротив – интелектуална среда и срещи с интелигентни
хора и много вълнуващи мигове с
родителите му и техните приятели.
Самият той е завършил индустриален
мениджмънт в Техническия университет, но вече не помни какво означава
това.

Смъртта на баща му прекършва

коравия Георги. Самият той казва, че
след като починал, му е било много
трудно да намери начин да се справи
с емоциите. Напуска София и се заStory
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Звезди
След пет години
пълно отшелничество
САНДРА БЪЛОК се
престраши да се влюби

Д

Story

Битката
на любовта
със страха
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Сандра винаги е търсила сериозна връзка, но така и не й се получи
нито с колегата й Матю Макконъхи,
нито с Раян Гослинг, нито с Тейт Донован, за когото дори беше сгодена.
След като се отказа от холивудското
обкръжение, направи неуспешен опит
с играча по американски футбол Трой
Айкмън и успешен, поне според нея
по онова време, с татуирания моторджия Джеси Джеймс. Двамата се
ожениха през 2005 година и 5 години
актрисата правеше всичко възможно
да бъде идеалната половинка на избраника си. Дори се включи в битката за попечителство на дъщеря му
от предишен брак и взе момиченцето в дома си. На вечните клюки, че
Джеси не се е отказал от забежките
с едрогърдести момичета със склонност към порно, отговаряше с прене-

Сн. Guliver/iStock, Getty, архив

а се влюбиш на 51 години не е лесно, особено след като пет години
по-рано си се заклел никога повече да не позволяваш някой да разбие
сърцето ти. Но Сандра Бълок изненада и най-близките си приятели, а
може би и самата себе си. Тя отново
се усмихва като влюбено момиче.
Дали това е възможно за трезвомислещата актриса, която отдавна сочат
не само като красива и талантлива,
но и като невероятно умна? Бълок
не крие, че страхът й е огромен, но
изглежда любовта и този път ще се
опита да победи. От няколко месеца
Сандра излиза с фотографа и бивш
модел Браян Рандъл. И това не е
типичното холивудско увлечение на
зряла жена по по-млад мъж. Браян е
само три години по-млад от нея. Тя
го представила на приятелите си още
на парти за Деня на независимостта
през юли. В началото на август пък
Браян беше нейният човек на сватбата на Дженифър Анистън и Джъстин
Теру. И макар да не желае да коментира официално необичайния развой в живота си, Сандра Бълок и не
крие, че е щастлива с новата си любов. Близките й стискат палци тази
любов да се окаже щастлива за жената, на която й върви с всичко друго,
освен с мъжете.

Звезди
РЕЙЧЪЛ МАКАДАМС започнала

да се бие, за да изиграе ролята на съпруга
на Били Хоуп в новата си лента

Р

ейчъл Макадамс
влиза в ролята
на Морийн - съпруга на шампиона по бокс
Били Хоуп (в
ролята – Джейк Джиленхол) в лентата „Обратен
гард“ (Southpow) естествено, сякаш е родена за нея.
За разлика от партньора си Джейк Джиленхол,
който трябва да поработи
сериозно върху тялото си
за ролята на боксьора, за
Рейчъл това изобщо не е
необходимо. Въпреки това
тя ходи да гледа истински
мачове и не пропуска нито
една тренировка на Джейк.
И всичко това, за да може
да влезе в кожата на жената, която знае повече за
мъжкия свят от която и да
е друга и да се впише с еднаква лекота в бруталния
свят, за който лентата разказва, както и в ролята на
любяща съпруга и майка.
Филмът, чиято премиера
в България бе на 11 септември, разказва историята на шампиона, стигнал
дъното, след като изгубва
най-голямата си опора в
живота – своята съпруга.
Научете повече от специалното интервю предоставено

Сн. Forum Film

Морийн подкрепя Били до
послендия му дъх
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от Forum Film.

Ролята на майка ви се получава много естествено.
Имате ли с кого да тренирате – племенници например?

РЕЙЧЪЛ МАКАДАМС: Да,
имам. Особено е да играеш родител, когато самият ти не си такъв, защото
има една специфична любов, която реално не си
изпитвал. Но нали затова
сме актьори. Това, което
най-много харесвам при
нашите герои, е как те се
лутат в тъмното като родители, защото нямат модел
за подражание. Те самите
не са имали родители и по
някакъв начин се правят на
такива и един за друг. Невероятно е как ожесточено
всеки иска да предпази другия, но и малко тъжно. Мисля, че в желанието си да
се защитят от кръвожадния
свят на бокса, някак се изолират. А онзи свят наистина
е брутален и според мен
Морийн неслучайно винаги
се оглежда внимателно, независимо колко приятелски
се държи с всички и е вечно усмихната.

Играете силната жена,
която стои зад мъжа и
взима решения. Такава ли сте

Странно е
да умираш,
дори
наужким

Звезди

А

з съм скучен човек, бе
казала Ирена преди
време, когато я попитаха как описва живота
си. Родена в Разград и
първото момиче в града, избрано за модел, на 13 години тя
заминава за Лондон, на 14 - за Тайпе,
Тайван, а на 15 ражда първото от четирите си деца. Но тя не вижда нищо
чак толкова впечатляващо в цялата
тази работа. „Все пак например на
1000 км на юг от България ранното
майчинство се счита за нормално,
дори задължително. Същото важи и
за многоженството. Няма еднозначен
отговор на този въпрос. Преплетени
са много аргументи – географски, религиозни, социални и т.н.“ Що се отнася до нейното решение да създаде
толкова рано семейство, Милянкова
казва, че просто така се е получило и

Скучната жена
с необичаeн
живот
ИРЕНА МИЛЯНКОВА е щастлива с новия мъж в

живота си и не крие, че при нея нещата се реализират
без големи напъни и без да се бори със зъби и нокти
Story
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Големите имена

„Никога не съм се съмнявала,
че ще бъда успешна актриса“

ДЖЕНИФЪР ЛОРЪНС

Изхвърлете
хапчетата!
Дайте є роля!
Story
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ДЖЕНИФЪР ЛОРЪНС

секла дърва и яздила коне
още десетгодишна, а на 14
била сигурна, че е бъдеща
звезда

K

огато я видим на червения
килим, в повечето случаи
Дженифър Лорънс прилича
на палаво момиче, което
току-що е влязло в ролята
на принцеса. И не може
да сдържи нито емоциите,
нито жестовете си, за да застане достатъчно царствено на отреденото й
място. А то определено предизвиква
завистта на много холивудски звезди.
На 25 години Дженифър поведе класацията на „Форбс“ за най-добре печелещи холивудски актриси. През миналата година филмите с нейно участие са донесли в световния бокс-офис
1,4 млрд долара. „Игрите на глада“ и
„Х-мен“ пък нямат нужда от официални класации, за да стане ясно, че
са световни любими ленти. Самата
Лорънс пък спечелила 52 млд. долара, което отново я слага на върха на
класацията. Дали тези мечтани от
мнозина списъци на суетата и славата, много я вълнуват? Е, не може да
се каже, че са без значение за палавницата от Кентъки, която само десетилетие по-рано трябвало да бъде лекувана от емоционално разстройство.

Дъщерята на строителен работник и организаторка на детски лагери в Луисвил била различно дете
и това й донесло доста страдание.
Връстниците й я наричали Нитро,
правейки асоциация с нейната вечна
хиперактивност, за която постоянно й
се подигравали, а родителите й сериозно се притеснявали. За да живеят в
мир със семействата на другите деца,
те забранявали на малката Лорънс да
играе с момичета – била толкова груба и мъжкарана, че можела да ги нарани. Е, при подигравките на които я
подлагали, може би щяло да е заслужено, но съвсем не в тон с доброто
възпитание. „Бях ръбата, мразех училищните екскурзии, а партитата ме
стресираха“, описва себе си Дженифър. Родителите били готови на всичко, което би помогнало да се впрегне
в нещо неизчерпаемата й енергия и
твърде див за момиче характер. „На
10 години се опитвах да сека дърва,
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Какво не знаем за
суровоядството

Психология

3-те кръга
на нуждата
от одобрение
Отделете 5 минути и ПОМИСЛЕТЕ ЧЕСТНО:
каква част от вашия живот е за вас и каква част
е за другите?

В

секи иска да е приет от
другите, разбран, подкрепян, защитен. Нуждата от
одобрение е част от човешкия живот и протича в три
основни кръга. Всеки кръг
дава възможност да изградим своето
здравословно равновесие между това
да бъдем себе си и да се съобразяваме с другите. Когато равновесието
е нарушено, човек страда. Да постигне своя баланс в нуждата си от
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одобрение е основна жизнена задача
на всеки човек и определя до голяма степен как се чувства със себе си
и с другите: Дали смее да последва
собствените си желания, или не смее
да разочарова другите? Дали вярва
в себе си, или повече вярва в другите? Дали ще предаде собствената си
мечта, за да сбъдне мечтата на друг?
Дали може да бъде себе си – такъв,
какъвто е, и дали може да приеме
другите – такива, каквито са.

ПЪРВИ КРЪГ – РОДИТЕЛИТЕ

В началото на своя живот ние сме
силно зависими от родителите си, не
само за физическото си оцеляване, но
и емоционално. Когато сме малки,
нашите родители са целия ни свят, те
са нашите „богове“ и тяхното мнение
граничи със закон, тяхната гледна
точка – с безспорна истина, тяхното
желание – с нашето желание. Идентификацията е на много равнища.
Така, у малкото дете има огромна потребност да се хареса на родителите
си, да отговори на техните очаквания,
да бъде прието от тях, да бъде „добро“ според техните представи, нужди и желания. Детето бързо научава
кое поведение му носи похвали и
емоционална подкрепа, какво прави
родителите му щастливи. В резултат
на това то се стреми все повече към
поведение, което му осигурява положителното отношение на родителите
и всички положителни емоции, свързани с това.

ВТОРИ КРЪГ – ПРИЯТЕЛИТЕ

Времето минава и ние порастваме.
Постепенно се дистанцираме от родителите, от тяхната гледна точка и
желания. В нас се поражда нуждата
да се разграничим от родителите, но
се появява и друга потребност – да
бъдем приети от своите връстници,

Зона здраве

Суровоядство
за и против
Естествена необходимост или

ПОРЕДНАТА ПРИЩЯВКА?

С

ъществува една група от
хора, за които приемът на
сурова храна, базираща се
предимно на пресни плодове и зеленчуци, ядки,
семена и мед, не е само
прищявка, а необходимост, начин на
живот. Тези хора са наясно с факта,
че наднорменото тегло генерира редица заболявания, особено пък за организъм, поставен в условия на стрес
и постоянно напрежение.
Това са т.нар. натуристи или още
суровоядци, които се придържат към
режим на хранене с изключително
сурова растителна храна. В тяхното
меню обикновено се включват пресни сурови или изсушени плодове и
зеленчуци, ядкови плодове, покълнало жито, ядки от житни култури,
семена и мед. Те консумират прясно
изцедени натурални сокове, а употребата на кафе, цигари и алкохол за тях
е табу.

Суровоядство лек за редица
заболявания?

Суровоядците смятат, че не бива
да се консумира храна, която е била
подложена на термична обработка
или замразяване, защото именно тези
процеси унищожават всички ценни
за организма витамини и минерали,
съдържащи се в храната. Допустимо
е само сушене, и то по абсолютно
естествен начин. Разбира се, това течение има и свои крайни привърженици, които твърдят, че освен всичко
изброено, употребата на лекарства,
обездвижването, електромагнитните
вълни от различните уреди, замърсената околна среда и вода скъсяват
значително човешкия живот. Чували
ли сте максимата: „Ние сме това, с
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което се храним“? Замисляйки се,
може би това е вярно, защото един
интелигентен, регулярно спортуващ
и хранещ се здравословно човек със
сигурност ще изключи от менюто
си пържените храни, ще редуцира
значително количеството на захарта,
солта и брашното (широко известни
като „бялата отрова“), ще се откаже
от вредните навици като тютюнопушене и прием на алкохол и ще увеличи приема на пресни плодове и
зеленчуци, ядки, морски дарове и
течности.
Така не само ще си осигури крепко
здраве, но и сигурна превенция срещу
едни от най-тежките заболявания на
нашето хилядолетие, като инфаркт,
инсулт, атеросклероза, рак и т. н.
Вярно е, че при процеса на пържене в храната се образуват канцерогенни вещества, както и при процеса на
печене. Но съвременният човек отчита тези негативни ефекти и се опитва
да избягва употребата на подобен вид
храни. Щадящ в това отношение се
оказва методът варене на пара, при
който се запазват голяма част от полезните вещества в храните. Методът
е доста полезен за хора, страдащи от
заболявания на сърдечно-съдовата и
храносмилателната система, както и
за малки деца и бременни жени.
Важно е да отбележим, че термичните процеси унищожават и някои
вредни за организма вещества. А ако
се приеме крайният вариант на суровоядството, човек би се лишил и от
някои доказано полезни храни.

В менюто на един
суровоядец влизат:

Мед. За предпочитане е той да
се консумира заедно с восъка. Според суровоядците мед, разтворен във
вода, в комбинация с прясно изцеден

лимонов сок е идеалната тонизираща
и поддържаща доброто здравословно
състояние напитка.
Още в древността Авицена препоръчвал меда като храна, която повишава работоспособността и удължава
живота. Няма как да не признаем
правотата на суровоядците в това отношение, но ако организмът проявява признаци на алергия към него или
към някоя от неговите съставки, е
добре да се избягва.
Ядки. Консумират се изцяло в суров вид, с малки изключения, които
все пак трябва да бъдат термично
обработени. Лешниците и орехите е
добре да се консумират сурови, но
смлени, а прибавени към меда в комбинация с чесън се превръщат в из-

Посоки

Сбогуване
с лятото
по португалск
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ки

Есента в АЛЕНТЕЖУ
идва с аромат на печени
кестени, улици, покрити с
цветя, вино и лениви залези

Г

орещо или дъждовно, изпращането на лятото винаги носи
необяснима носталгия. Не и в
сърцето на Португалия, където се намира малко познатият район Алентежу – земята,
където автомобилният трафик е почти
като преди 50 години, а малките селца
и градчета живеят с ритъма на сезоните
и техните дарове – огромни лозови масиви, които раждат неповторими вина,
черни прасета, от които правят своите
типични вкусотии, маслинови горички
и всичко, което Югът може да изсипе.
На час и половина с влак от Лисабон
попадате в онзи топъл, ленив и притихнал на пръв поглед свят, който повечето хора свързват с пълната забрава и
релакс. В сърцето на Алентежу пък се
е скрило градчето Кампо Майор – мястото, което изпраща лятото с най-шарения фестивал на цветята. В края на
август и началото на септември улиците се покриват с истинска цветна черга,
изтъкана от милиони хартиени цветя.
Най-невероятното в случая е какви
усилия полагат местните жители, за да
разпънат пъстрите покривала над слънчевите улици.

Повече от 7500 доброволци сгъват и
изрязват цветята в продължение на
4 месеца, но в подготовката на практика се включва цялото население. След
като 30 тона материали се превърнат в
цветни гирлянди и биват окачени над
улиците, в шарените сенки отдолу разцъфтяват алеи от истински цветя, сред
които отварят врати сергии и магазинчета, павилиони, показващи местните
занаяти, и, разбира се, многобройни
ресторантчета, които разпъват пъстри
покривки направо на улицата. Наричат
този фестивал още и Фестивалът на хората, защото той се организира по необичаен начин – самите жители решават
кога да бъде, какви да бъдат цветята
и как да се организират празниците.
После и сами си го правят. Можете
цял ден да се разхождате из шарените
улици – бавно и лениво, както тече и
времето тук. Със залеза на слънцето
тук-там светват първите фенери – ясен
знак, че е време за вино и музика. Десетки хартиени фенери пък чакат своя
час, когато небето съвсем почернее и
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ДЖОНИ ДЕП не
можа да скрие колко
се е променил,
откакто е женен за
АМБЪР ХЪРД

къде бяха звездите

С преклонение
Евгени Минчев „покани“
„Златния Орфей“ в дома си
стр. 64

Неапол в София
Ресторант Trattoria
приветства новия си
главен готвач
стр. 66

Венеция е кино
Джони Деп и Амбър Хърд се превърнаха в
ЦЕНТЪР НА ШОУТО, поне на червения
килим на 72-ия кинофестивал във Венеция
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