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Stars
историите
на звездите

Насилието я бе
Люси Дяковска била брутално изнасилена в

тийнейджърска възраст и избрала да живее в Германия,
когато скинари пребили нейна приятелка лесбийка в София

Story
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Т
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я е винаги усмихната и жизнерадостна и печели симпатиите с
характера си на
мъжко момиче. В
същото време къдрокосата певица,
която беше заплетена в мисия на VIP
Brother с половинката си Камелия,
от край време възмущава пуританите
у нас с това, че не крие сексуалната
си ориентация. Днес Люси може да
си позволи да предизвиква общественото мнение. Тя е успялата жена,
спечелила престиж с групата си No
Angels, певицата, която дава интервюта за германски медии. Дали обаче
това някога ще компенсира болката
и тежката психическа травма, която я
бележи още като дете и я тласка по
пътя на бягството?
Именно убеждението й, че у нас
все още много от хората търсят думата „толерантност“ в речника на чуждите думи, кара Люси през годините
на известността си да бъде особено
пестелива в изказванията относно
личния си живот. За сметка на това
пред немските медии тя не забравя
да благодари, че в Германия среща
разбиране и толерантност за своята
сексуална ориентация. Именно заради
това там, а не тук успява да се отпусне и да разкаже за страшната случка
с изнасилването й като момиче.  
Когато е на върха на славата с

Сългасието й да
изложи живота
си на показ в
родния VIP Brother
беше изненада
No Angels, в известното немско токшоу на Бекман по телевизия ARD
тя с треперещ глас споделя за онази
нощ, която ще остане винаги някъде
там, в ъгъла на паметта й. Всичко се
случило пред плевенска дискотека,
където отишла да потанцува. Била
още тийнейджърка, на 14 или 15 години. На тръгване пред заведението
я пресреща мъж, за когото по-късно
се разбрало, че е бивш затворник,
нахвърля се отгоре й и с бой я поваля зад голяма каменна кашпа, където
започва да я насилва. Всичко се разиграва пред погледите на гардовете
на дискотеката, които се правели, че
не виждат нищо и не чуват виковете
за помощ на момичето. Както постъпили и случайните късни минувачи и
някои от посетителите на заведението, които бързо се дърпали от грозната картина.

„Най-голямата травма от тази
нощ беше горчивото ми разочарование от безразличието на хората.
Това в Германия трудно ще се случи.
Само да викнеш, и случайни хора ще
се притекат на помощ“ - връща се
към преживяното певицата пред немския водещ. Цялата насинена и с разкъсани дрехи, Люси не посмяла дори
да си тръгне към къщи и останала
трепереща пред входа на дискотеката,
където я намерил диджеят, който е
неин познат. Завил я с палтото си и я
приютил в дома си.  
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незабравимите
истории на
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Изкуплението
на
страстта
Невена
Коканова
Седем години тайнственост, откраднати мигове и страдание бележат
най-красивата любовна история, тази на Невена Коканова и Раде Маркович
Story
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ри минути – в
толкова време
големият режисьор Рангел
Вълчанов събра
цялата чувственост на
Невена Коканова, излята
пред камера. Подобна мисия изглежда невъзможна,
но
Рангел я осъществи
преди няколко години с „Целувките на
Невена“. Над 50 БГ
филма са запечатали в
крупен план нежността от устните й,
а Вълчанов направи от тези кадри
колаж, потънал в еротика. „Откакто
тя ме целуна, ми тръгна в киното“,
хвали се понякога актьорът Филип
Трифонов. Преди четири декади Невена подпечата кариерата му с целувка между две бози от 6 стотинки в
„Момчето си отива“. Днес Трифонов
още не е забравил магията на актрисата.
Най-прекрасната и страстна целувка на Невена Коканова обаче е със
сръбската легенда Раде Маркович във

филма на Въло Радев „Крадецът на
праскови“, сниман в далечната 1964 г.
Преди две години Раде Маркович отлетя при Невена в отвъдното. Тя се
пресели там преди 12 лета след двегодишна борба с рака. Понесе болестта достойно, без да се оплаква и без
да тревожи близките и приятелите си.
Но днес все по-малко хора си спомнят за легендарната любов на актьорите, а за това навремето се говорело
с трепет и вълнение и извън снимачната площадка.

Мнението на кинокритиците е,
че Невена е изиграла най-еротичната си роля именно в „Крадецът на
праскови”, макар само чрез целувки
с Раде. Никой не посмя да вкара в
горещи любовни сцени иконата на
българското кино. Тази толкова красива жена сякаш излъчваше някакво
целомъдрие, което нито един от режисьорите не искаше да разруши. Камерата се любуваше на лицето й, на
топлите й бадемови очи, на нежните
й ръце и... дотук.
Любовта между Раде Маркович и

„Хубавите неща престават
да бъдат хубави само от нашата
злоупотреба с тях“

Нито един от
режисьорите не
дръзва да пречупи
целомъдрието, което
излъчава толкова
красива жена

25

Story

Големите имена

La Dolce
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Най-дългата раздяла
на близнаците Дан и
Дийн Кейтън от
Dsquared2 продължила
шест месеца. На 47 години
двамата все още споделят
общ дом и не спират да се
забавляват заедно

О

коло тях е трудно да
скучаеш, защото са
прочути с чувството си
за хумор. Не колкото с
успехите си в модната
индустрия, но достатъчно, за да им спечели симпатиите на
околните, дори и да не ги познават
достатъчно добре. Приличат си до
безумие и не само защото са близнаци, а и заради любовта към музиката,
хубавата храна и забавленията. О, да,
дуото от Dsquared2 знае как да бъде
във вихъра на всяко парти. А модата?
Тя е удоволствие, работа, предизвикателство. Тя омагьосва Дан и Дийн
още като деца и те никога няма да се
разделят с призванието си - да бъдат
дизайнери.

Vita

Когато през 1994 година показват
първата си колекция, индустрията
е пленена. И тъй като това се случва в Италия, бързо им слагат етикет
„новите Долче и Габана“. Но Дан и
Дийн Кейтън само за няколко години доказват, че могат да носят един
единствен етикет и той е Dsquared2 –
собствената им марка. Във всякакъв
смисъл, защото близнаците не крият,
че се обличат единствено с дрехи, които самите те правят.
По рафинираната смес от италианска пищност, американска сдържаност и френски шик в колекциите
им се прехласват знаменитости като
Рики Мартин, Лени Кравиц, Кристина Агилера, Джъстин Тимбърлейк,
Риана. Самите Дан и Дийн обаче
най-много се вдъхновяват от Мадона. Може би защото тя е и първата
истинска звезда, която се доверява
на прохождащите преди десетилетие
дизайнери, за да направят костюмите й за турнето през 2002 година. „Тя
перфектно представя философията ни
„сам да изковеш съдбата си“. Започнала е от нищо, а сега е икона“, казват братята.
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изкуството да живееш щастливо
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Психология

Намерете
себе си с
Human
Design
Запознайте се с личния си житейски проект -

синтез от астрология, кабала, И-дзин и системата на чакрите,
който помага с конкретни съвети да се впишем най-добре в света
около нас
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Посоки

Островът на
каменните богове
Наричан корейският Хавай, остров Чеджу предлага
своя екзотичен свят от водопади и езера, където
живеят жените-гмуркачки хенйео, и застиналите мъже
от лава, родени преди 100 000 години
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Party

Сани Алекса имаше
не един, а цели
двама кавалери –
Ангел и Мойсей
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Поп и поп фолк изпълнители се забавляваха
на парти маратон на откриването
на обновения клуб Mega Dance Center
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