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Притеснявам се,
че свиквам със
самотата
Вече 3 години ВЕСЕЛИН МАРИНОВ живее
само със спомените за изживените си щастливи
мигове, но вярва, че отново ще срещне любовта и
не изключва да е с някоя от почитателките му
Story
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K

олкото и
невероятно
да звучи на
хилядите
почитателки
на певеца,
той продължава да
се прибира
вечер сам
в празната си къща. След голямото
разочарование от последния си брак,
изпълнителят на „Горчиво вино“ така
и не може да срещне подходящата
жена, в която не само да се влюби,
но и да е сигурен, че може да създаде с нея семейство. Веско споделя,
че много му липсва уютът и миговете за двама, защото, възпитан в
традиционните ценности, не иска да
се впуска в мимолетни връзки. След
развода на няколко пъти му се случило да усети първите трепети на любовта, но обектите на чувствата му по
един или друг начин се оказвали все
неподходящи. Или момичето било
твърде младо и разликата в поколенията нямало как да не се отрази на
отношенията, или била жена, която
е обвързана, а моралът на певеца не
позволявал да я отнеме от друг. Разумът надделявал над сърцето и той се
отдръпвал навреме, вместо да рискува да преживее поредното разочарование.
Въпреки колапса в личния си живот обаче, Маринов не допуска това
да се отрази на творчеството му и да
разбие 18-годишната традиция с концертите, които всяка година организира в различни градове на България.
Тази година той обикаля страната и
представя новия си албум „Островът
на любовта“, а концертът, който предстои в София, ще бъде на 25 ноември
в НДК.

„Когато си на 53 години, реалният
кръг от възможности се стеснява.
Все по-трудно е да срещнеш жена,
от която да ти спре часовникът и да
разбереш, че е твоята половинка в
този огромен свят. Надявам се някой
ден и при мен да се случи. Вярвам в
това. Но след такива тежки раздели,
съм станал по-резервиран, казвам си
едва ли не - защо всички са такива?
И без да осъзнавам, се променям,
като живея по-дълго сам. Ставам такъв, какъвто не искам – започва да
ми харесва самотата, да ме дразнят
другите хора, когато идват вкъщи“ споделя певецът. Казва, че за разли9
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Звезди

Само аз в рода се
В рода на ВИХРА ПЕТРОВА двойките са
с дългогодишни връзки, само тя нарушава
неписания закон

С

ъвсем наскоро
водещата Вихра
Петрова поздрави в интернет
своите баба и
дядо, които са
на 85 години, а са заедно
цели 65. „Щастлива съм, че
моите родители и прародители са заедно въпреки,
а не защото...! Аз не успях
в брака си, но знам, че
може! Съществува успешен
брак! Запазете човека до
себе си!“ – написа тя във
facebook.

Оказва се, че не само бабата и дядото на Вихра
имат дългогодишен брак.
Всички двойки в рода на
екс половинката на продуцента Иван Христов –
майка й Стелия и баща й
Петър, сестра й и зет й,
братовчедките й, могат да
се похвалят с много години съвместен живот. Само
Вихра е изключение от
неписаното правило в семейството, но по никакъв
начин не се чувства различна заради този факт. „Това
е моят живот и аз го приемам какъвто е“ – казва тя
и не крие, че не е върл фен
на така мечтания за мнозина подпис в ритуалната
зала: „Аз не вярвам в брака като институция, намирам това за остаряло разбиране, не смятам, че е съвместимо с днешния живот“.
Но навремето, когато баба
й Елена и дядо й Тянко се
запознават, нещата разбираемо са съвсем различни.
И двамата били на по 19
години и веднага след като
регистрирали официално
любовта си, Тянко влязъл
в казармата за три години.
„Не е важното къде и как
Story
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ще срещнеш някого, важното е как ще продължите – споделя Вихра. – Това
да умееш да изчакаш твоя
човек години наред, да му
бъдеш верен, да запазиш
отношенията си с него без
съвременните комуникации
като мобилни телефони и
интернет, а чрез писма и
телеграми, не е лесно.“

Днес двамата възрастни
хора будят умиление не
само сред съгражданите и
връстниците си с отношението един към друг. Дядо
Тянко пее стари градски
песни на баба Елена, пада
й на колене и дори след 65
години съвместен живот,
още намира думи да й се
обясни в любов: „Ленче,
толкова те обичам“ – често
й казва той. Вихра издава, че не винаги нещата са
вървели по мед и масло и,
разбира се, те също имали
своите пререкания. На младини дядото бил малко ревнив, а съпругата му се славела с непримиримия
си нрав и мнителността си.
Но преминавали през
спречкванията с
чувство
за хумор.
„Може
би това
ги е спасило. Защото като
погледнеш
с усмивка на
Вихра се радва на
една ситуация,
успехите на Ава
тя става винаги
по-лека. Задълбочиш
ли се върху проблема, той
расте в съзнанието ти“ –
разкрива семейната фор-

Звезди
АТАНАС
МЕСЕЧКОВ вече

не мечтае, защото
бляновете трудно се
сбъдват, а планира,
за да има реална
цел, която да
преследва

Във VIP Brother Наско
призна за своята
бисексуалност

Т

ой не обича да
говори за личния
си живот. Всеки
път, когато го
питат за част от
него, Наско Месечков запълва отговора с
танца: „Той ми е взел детството, но ми е дал живота“, обича да казва професионалистът, който се занимава с танци от 20 години.
Той е двукратен шампион
на България и многократен
вицешампион на страната
ни. Започва да учи танци
в София, след това прекарва по 5 години в Бургас и
в Пловдив, заедно с Яна
Акимова и Ани Дончева.
Мълвата, разбира се, не
пропуска да му припише
връзка с някои от неговите
партньорки на сцената. Но
и тях Месечков подминава
с усмивка. Дори когато го
обвързаха със Стела Ангелова, която тренираше с
него в едно от изданията
на Dancing Stars, той многозначително се измъкна,
че със Стела са добри приятели и ги свързва по-ско-
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Мечтите
разочароват
ро обща съдба, отколкото
чувства. Дори фактът, че
двамата планираха да имат
общо дете, „красиво като
самите тях“, не накара
Атанас да отстъпи от позицията си. „Според някои
издания имам ново гадже,
пък аз не знам за това. Интересно е как си гост на
парти с приятелка, а те пи-

шат небивалици“, възмути
се преди време той, когато
името му пак беше наредено до поредната жена.

Той не без доза свян призна във VIP Brother, че е
бисексуален, но отрече да е
гей и с абсолютна, типична
за спортистите категоричност, не спира да повтаря,

че иска да е млад татко
с поне две деца. „Ще ги
разхождам с количката. Е,
мръсната работа остава за
майката. Това го казвам на
всяко момиче, с което ме
запознаят. Не мога да сменям памперси.“ Но не си
пада и по мечтите, защото
те „...трудно стават реалност. Имам цели, които

Звезди

През уикенда
ия,
в Швейцар?????
когато със Зоя
вземали децата
си от пансиона

Синовете ми
израснаха
в пансион
АТАНАС ЛОВЧИНОВ от X Factor оставил

от съвсем малки децата си сами в чужбина,
но те днес са му благодарни

Н

е е тайна, че един от любимците в музикалния
формат по Нова телевизия е имал интересен
живот. Атанас, който е
самоук музикант, свирил
дълго време с различни групи в чужбина и по туристически кораби, но
в един момент му се наложило да
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изостави голямата си любов – музиката, заради напрежението, което се
създавало между него и жена му, с
която работели заедно. Той направил
голям компромис в името на брака
и до днес със съпругата му Зоя са
заедно. А тя, макар че първоначално
била против мъжът й да се пробва в
X Factor заради възрастовата му раз-

На Хелоуин
Наско направи
страхотно шоу
на сцената на
X Factor
лика с другите участници, сега се вълнува и трепери повече от него как ще
се представи на всеки концерт.
От 5-6 лета 57-годишният Наско се
препитава от фирмата си за вентилационни уреди, отопление и климатицация, в съдружието с още двама приятели, и съвместява бизнеса с участието
в музикалното риалити през седмицата
в съотношение 50 към 50. Текстовете
на песните си учи в метрото, като отива към офиса и после на връщане към
къщи. А към 8 часа вечерта отваря
пристройката за барбекю в двора на
къщата си, където стои апаратурата от
годините му като музикант, и озвучава
комшиите от съседните къщи с репетициите си за шоуто.

Големите имена

Филаделфийски
хитрец
Story
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УИЛ СМИТ не завършил колеж, защото станал

милионер, преди да навърши 18 години

Н

ай-успешният чернокож
в Холивуд. Така наричат
Уил Смит, а той няма
нищо против. Напротив, готов е винаги да
разсмее присъстващите
не само от екрана, но и
на червения килим с жест или остроумна реплика – талант, даден му от
съдбата, който експлоатира откакто
се помни. И откровено признава, че
от тийнейджър свикнал да живее като
звезда, пак благодарение на добрата
си фея и на баща си. Не, хладилният
техник съвсем не бил богат и нямало
никакъв шанс да остави особено наследство на момчето си. Но започнал
да учи хлапето си да играе шах, когато то било едва 7-годишно. И да си
представя живота именно като партия
шах. „Това, което се случва в живота,
е точно като на шахматната дъска.
Всяка стъпка, която правиш, предизвиква съответна реакция и ти трябва
да я предвидищ, да имаш стратегия и
тактика, за да бъдеш успешен“, обяснява отдавна порасналият Уилърд Керъл Смит.

И днес малцина познават тази
страна на актьора - да бъде хладнокръвен стратег и пресметлив бизнесмен, скрит зад веселата и дори несериозна маска на комика. Така било
още в детството му, заради което го
наричали хитреца. Бил добър ученик
и всички очаквали да спечели стипендия и да отиде в колеж. Той оба-

че пропуснал тази височина напълно
съзнателно. По времето, когато всички мечтаели за образование, което
да им даде сериозен старт в живота,
той вече бил милионер. На 12 години
започнал да рапира и като повечето
деца от неговото поколение имитирал идолите си. Само че към римите
добавял и комедиен елемент, който по-късно станал негова запазена
марка. На 16 години на едно парти
случайно се запознал с диджей Джеф
Таунс и с усета на изпечен бизнесмен,
го сложил сред най-силните фигури
на шахматната дъска на живота си.
Двамата станали не само приятели,
но и направили суперуспешен дует DJ
Jazzy Jeff and the Fresh Prince. „Ключът към успеха в шаха е да прецениш
ситуацията и да предвидиш поне няколко хода напред. Не е ли същото в
живота?“, казва Уил, който по онова
време става известен именно като рапъра Принцът (от Fresh Prince). Нищо
чудно, че на 18 години се вълнува повече от първия сингъл на дуета - Girls
Ain’t Nothing But Trouble, отколкото
от каквото и да било образование. А
песента става тотален хит. Без да се
бави, Уил бързо прави следващия си
ход и само 2 години по-късно с албума He’s The DJ, I’m The Rapper печели първата си награда „Грами“. Какъв
колеж? Преди да навърши пълнолетие и да получи правото да влиза в
бар и да пие алкохол, младият Уилард
е милионер, физиономията му е позната на всеки домакин на светско

Уил приема
актьорската
си кариера
като премерен
печеливш ход
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S T Y L lifeE
ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ ЩАСТЛИВО

ТЪМНОЧЕРВЕНОТО
ВЛАСТВА В ГРИМА
По-цветна
зима

&

НОВИ
АРОМАТНИ
ИЗКУШЕНИЯ

ЕЛЕКЪТ

в елегантна поза
Световни
съвети за
дълголетие

СЕКС ЕТИКЕТ
ЗА МЪЖЕ

Психология

5-те маски,

които ти пречат
II част
В първа част видяхте КАКВО ЗНАЧИ МАСКА,
защо човек носи такава и как да разпознавате
първите две маски от общо 5 основни. Сега ще
поговорим за останалите три

Н

ие рядко и трудно виждаме своите маски, защото
това е несъзнателен защитен механизъм. Много
по-лесно виждаме маските на хората около нас.

3. Травма – Унижение
Маска – Мазохист

Унижението означава да се почувстваш оскърбен, принизен, засрамен и обиден. Травмата се пробужда
от усещането на малкото дете, че
единият от родителите му се срамува
от него. Може да се пробуди от всяка
ситуация, в която детето се чувства
оскърбено, сравнявано, засрамено,
принизено. Важно е да се отбележи:
Story
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даден човек може да е изпитал срам
и унижение в детството си, без травмата да се пробуди, докато друг да
преживее отхвърляне или изоставяне, но да се почувства унизен и да се
пробуди травмата на унижение. Както и при всички други травми, въпросът не е в конкретната ситуация, а в
чувството, което е пробудила.
Страдащите от унижение създават
маската на Мазохист. Мазохизмът е
поведение на човека, който намира
удовлетворение и дори удоволствие
в страданието. Склонен е да поема
много задачи на гърба си, включително чужди, и да си създава сам задължения. Мазохистът има дарбата да се
поставя в ситуации, в които трябва
да се грижи за някого, както и ситу-

ации, които му създават принуди и
задължения. По такъв начин той все
повече и повече забравя за себе си.
Грижи се за другите, поема чужди задължения и отговорности, макар често да се чувства унижен, че другите
злоупотребяват с него. Върши всичко
вместо другите, като не осъзнава, че
по този начин ги унижава, карайки
ги да се чувстват, че без него те не
биха могли да се справят сами.
Задълженията са много важни за
мазохиста: първо, защото чрез тях
той се чувства полезен и важен. Второ, поемайки отговорностите на другите, той ангажира времето си и се
предпазва най-големия си страх – да
бъде свободен.
Мазохистът се страхува да бъде свободен, за да не остане без границите,
които го спират, защото вярва, че ако

Секс

СЕКСУАЛЕН ЕТИКЕТ ЗА
БЛАГОРОДНИЦИ

М

ъжът да почерпи
жената с питие, е
свещено правило за
всеки съвременен
мачо. Но е длъжен
да помни, че приетият от дамата алкохолен знак на
внимание не я задължава за каквото и да е.
И затова, ако тя изведнъж реши
да напусне заведението, без да остави
телефонния си номер, то мъжът не
бива да й прегражда пътя с вик: „Изхарчих за теб 50 лева, а ти дори не
си изпи и изяде всичко!“
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Общи правила

• На кавалера не е забранено пръв
да зададе въпроса за плановете на
жената за нощта, защото в природата
на слабия пол е свенливостта и тънките чувства, които й пречат открито
да заявява намеренията си, дори мъжът да й харесва;
• Разходите по доставката на дамата до мястото на виждане влизат в
задълженията на кавалера, дори ако
девойката излезе еманципирана и
държи да плати половината;
• Никой себеуважаващ се мъж не
би отишъл на среща, без да се е по-

дсигурил с презервативи;
• Грешно е да се мисли, че вежливостта и тактът са неуместни по
време на страстна среща. Напротив:
неприемливо е да се късат дрехите
на жената, въпреки че този сюжет
често присъства в кинематографията. Практиката показва, че звукът от
раздиращата се блуза на стойност две
заплати, може на секундата да охлади страстите и те да бъдат заместени
с разбираем гняв. Глупаво е да се
хвърля бельото на жената на земята – най-малкото не е хигиенично.
Но пък не е добре и да се минава в

Сн. Thinkstock/Guliver

Запознати ли са мъжете с нормите на поведение, ако се окажат в леглото, колата
или друго удобно за прелюбодеяние с ИЗИСКАНА ДАМА място

Посоки
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Държавата в Източна
Африка е мястото,
където на всяка крачка ви
дебнат ИНТЕРЕСНИ
И ЗАПОМНЯЩИ
СЕ МОМЕНТИ, но

при престоя си там
задължително трябва
да си подарите няколко
вълнуващи преживявания

Н

а територията на Кения са открити едни от
най-древните останки от
представители на човешкия род, там можете да
си направите среща с
масаите, да хапнете вкусно месо, да
снимате лъвица, да пресечете екватора, както и да си спретнете селфи с
роднини на Барак Обама.

На гости на свещените крави
Те са най-известното африканско
племе и определено най-забележимото, защото са изключително високи и
е доста трудно да останат незабелязани. От почти милион представители
на това племе, около половината живеят в Кения. Исторически масаите
се занимават с отглеждането на едър
рогат добитък. Те и до ден-днешен
пият кръв от крава, което е важна
част от техните свещени ритуали.
Изобщо религията им е много интересна. Например един от постулатите
гласи, че богът на дъжда много отдавна е подарил на това племе всички крави. Затова местните вярват, че
едрият рогат добитък в Африка трябва да им принадлежи. Та нали те не
са давали кравите на никого, което
от своя страна означава, че просто
други народи са откраднали животните от тях.

Кения

За стек от крокодилска опашка
Въпреки че хората тук предпочитат риба, те прекрасно приготвят и
телешко, и агнешко. Но това ли е
екзотиката, заради която да летите
на хиляди километри от дома? Разбира се, че не. Защото в хубавите
ресторанти от класата на Carnivore в
Момбаса на гурме любителите предлагат по-интересни специалитети,
приготвени на огромен грил. Тук е
57
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ПРЕЯ, VENZY,
МИХАЕЛА ФИЛЕВА
и БИЛИ ХЛАПЕТО
дойдоха заедно на
представянето на
колекцията

къде бяха звездите

Всички
носят Уанг

H&M с медийната подкрепа на списание
ELLE отпразнува със специално събитие
10 годишнината от първата дизайнерска
колаборация на марката и старта на
колекцията ALEXANDER WANG X H&M

Хиляди забавления
Sofia Ring Mall
отвори врати
стр. 64

ЧРД с VIP-ове
Мартин Мартинов
празнува с приятели
стр. 66

Това е откъс от списанието

