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Черешката на
тортата
Новата звезда ГЕРИ-НИКОЛ изглежда скандална,
но уверява, че всъщност е едно невинно, мило, сладко бебе
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олкото и понякога да ни се
струва постен
сладкишът „български шоубизнес“, той вече
си има своята
сладка черешка – Гери-Никол. 17-годишната ученичка от Варна
е прецедент в родното ни музикално
пространство с главоломната бързина,
с която стана известна. Тя се появи на
сцената на миналогодишния X Factor
като част от сформираната от шоуто
гърл група Sweet 16 и още тогава успя
да се открои с индивидуалността си.
И да бъде забелязана от правилния
човек – рапърът и продуцент Криско,
който й предложи съвместно парче.
„Ела и си вземи“ излезе в началото на
юни тази година, превърна се в тотален хит на лятото и направи сладураната с плътни устни и кадифен глас
истинска звезда – с всички позитиви
и негативи, които носи този статут,
но умножени на N-та степен за нашите стандарти до този момент. Защото
Гери-Никол, освен много талантлива,
е и предизвикателна, секси, държи се
като безспорен famous и демонстрира, че ни й пука от хейтърите. Всичко това на фона на факта, че още е
непълнолетна, възмущава извънредно
пуританите, както и обикновените завистници, които не могат да преглътнат как едно до вчера никому неизвестно момиче стана толкова бързо
звезда. Започнаха спекулации – кой
бил баща й, който финансира клиповете й, как Гери за своята крехка възраст била вече истинска мъжемелачка,
как е страшно надута и просто една
малка „кифла“, която обикаля екзотичните кътчета по света. Поради набралият скорост интерес към личността
й второто парче на младата певица
„Момиче като мен“, излязло в края на
ноември, и най-вече предизвикателният клип към него, очаквано взривиха публиката. Държавната агенция
за закрила на детето поиска от СЕМ
да спре излъчването на клипа, за да
защити децата от „вредно и неблагоприятно влияние за тяхното развитие“.
От СЕМ обаче отказаха с довода, че
аудиторията не е заплашена повече
от това, отколкото от песните в един
чалга канал, а и клипът не е насочен
към детската аудитория. За един ден
видеото събра рекордните 300 000 гледания в YouTube за първите 24 часа и
превърна Гери в най-гледания българ-
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БЛИЦ

Какво те приземява?
ГЕРИ-НИКОЛ: Не смятам, че
летя във въздуха, за да бъда
приземявана. Здраво стъпила
съм на земята с двата крака и
мечтая смело.
Много хора не разбират, че
имиджът ти в клиповете
е просто шоубизнес. Родителите ти как се справят
с критиките от сорта „как
може да разрешите това
на дъщеря ви“?
ГЕРИ-НИКОЛ: Родителите ми
и аз живеем в XXI век, ние сме
широкоскроени хора и виждаме какво се случва по света.
Налагало ли ти се е някога
да правиш нещо, което не
искаш, за да се харесаш на
някого?
ГЕРИ-НИКОЛ: Не бих направила компромис със себе
си, само за да се харесам на
някого. Искам винаги да съм
свободна в избора си и да
правя нещата така, както
ми харесват и ми носят удоволствие.
Какво харесваш в себе си и
има ли нещо, което би искала да промениш?
ГЕРИ-НИКОЛ: Аз съм истински
приятел, умея да уважавам
и изслушвам. Подкрепям и

„Имам правилен подход към
досадниците. Лесно разбират
какво искам да им кажа“

защитавам моите хора до
край. Това, което ми пречи, е,
че на моменти съм прекалено
добронамерена, а не всеки го
заслужава.
По принцип не плачеш. Как
едно момиче се учи да бъде
толкова силно?
ГЕРИ-НИКОЛ: Естествено, че
плача понякога, човешко е, но
наистина рядко ми се случва.
Не съм се учила да бъда силна,
това е едно от качествата,
които притежавам.
Не пиеш алкохол и не пушиш. Имаш ли някакви
пороци?
ГЕРИ-НИКОЛ: Имам силна воля
и трудно мога да бъда зависима от каквото и да е било.
Единственото нещо, което
ме изкушава и без което не
мога, е шоколадът - моят
сладък порок.
Страхуваш ли се, макар и
малко от това, което ти
предстои?
ГЕРИ-НИКОЛ: Не се страхувам
от нищо, имам цели, които
ще гоня докрай. За мен животът е нещо много интересно - никога не знаеш какво се
крие зад ъгъла. Когато имаш
ясна представа какво искаш,
рано или късно го получаваш.

Звезди

Най-голямата й
драма е,
че децата й не я
уважават

В навечерието на
49-та си годишнина
ШИНИЪД
О’КОНЪР

отправи зов за
помощ, посягайки
на живота си, в
отчаян опит да
събуди любовта и
съчувствието на
най-близките си хора

Р

ъкоположена
за свещеник в
Ирландската
ортодоксална,
католическа и
апостолическа
църква, църковна група без
връзка с Католическата
църква, Шиниъд О’Конър
прегази отчаяно догмите
и в края на ноември направи поредния си, счи-
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СЕМЕЙСТВОТО
Є Я УБИВА
тан за най-голям грях в
християнството – опит за
самоубийство. Причината
– маниакална депресия и
липса на любов, която да
я задържи в пределите на
този свят. „Последните две
вечери ме довършиха. Взех
смъртоносна доза. Няма
друг начин да постигна
уважение. Не съм си вкъщи, в хотел съм някъде в

Ирландия, регистрирана
под чуждо име“, сподели
в социалната мрежа певицата, от фалшив, различен
от нейния профил акаунт.
„Имам нужда от нов дом,
нова работа, нов живот!
Имам нужда да избягам
далече от тези хора. Децата и роднините ми не се
интересуват жива ли съм
или мъртва – мразят ме...

Най-накрая ще се отървете
от мен. Единственото добро в мен за тях са парите
ми. Плаках в продължение
на седмици, а те ми отговаряха да вървя на майната си. Моето семейство не
ме цени. Аз съм невидима, не означавам нищо за
никого“, пише Шиниъд в
предсмъртния си пост. „Не
може да се очаква една

Звезди

Деси призна, че
има друг мъж в
живота й

П
Ще се
съберат ли
отново
Близка приятелка на ДЕСИСЛАВА разкрива, че
макар тя и ММА боецът Зарко все още да се обичат,
имат много сериозна пречка да са отново заедно
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рез месец май
тази година певицата и ММА
боецът сложиха
край на 4-годишната си връзка.
Пред Story за първи път Десислава обяви и причините,
поради които двамата решили, че трябва да се разделят.
Тя заяви, че въпреки всичко,
все още го обича и, струва й
се, че и той нея също. Както
стана ясно в Big Brother All
Stars, тази тръпка все още не
е угаснала. Десислава остана
като ударена от гръм, когато
Зарко се появи в Къщата. „Не
може да бъде. Това не е истина. О, Господи!“ - възкликна
певицата и почти се свлече в
ръцете на Ваня Червенкова. И
дълго време не съумя дори да
поздрави бившия си. Предишните дни в разговор тя разкри,
че още страда за него. А всички се питат защо Светлозар
Савов влезе в шоуто – дали за
да си върне любимата, просто
да я подкрепи или да й даде
да разбере за пореден път, че
двамата нямат шанс да са заедно.

Близка приятелка на Деси
коментира пред Story, че
звездата изиграла театър, че е
шокирана от появата на Зарко
в Къщата – наистина не го е
очаквала поради няколко причини. Преди тя самата да влезе в шоуто, двете с дружката
й си говорили дали това няма
да се случи, защото Големия
брат е пълен с изненади. Но
в крайна сметка категорично отхвърлили този сценарий.
„Миналата година имаше го-

Звезди

„Маниак съм на тема дрехи, но
не робувам на модата. Обличам се според настроението, а
дрехата е защитният механизъм на хората“, казва Марина

О
С КОЛЕЛО
ПРЕЗ
ГРАДОВЕТЕ
МИС БЪЛГАРИЯ 2015 МАРИНА
ВОЙКОВА като дете замервала с кюфтенца

от кал колите, а днес създава велоалеи
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ткрихме 21-годишната Марина усмихната
и удовлетворена от
себе си, че е завършила успешно още едно
нещо, с което се е
захванала, и то с корона. Да получи
признанието за най-красива жена в
България обаче не е първият успех в
живота на младата Войкова. Както
сама казва - „от малка вървя с рогата
напред“, и това е донесло немалко притеснения на родителите й, за да укротяват
ината на иначе кротката си дъщеричка.
Марина е едно дете в семейството. Родена е в Ботевград, но когато е двегодишна,
родителите й се местят в Елин Пелин. Завършва Kлacичecкaтa гимнaзия в София,
a в мoмeнтa cлeдвa „Бългapcкa филoлoгия“ в Софийския университет. Езиците
са й страст и, освен с родния, тя борави с
латински, старобългарски, старогръцки и
английски.

Но като остави радостта от победата на тазгодишния конкурс настрана,
на Марина й предстоят отговорни задачи.
С едната от тях тя се занимава още много преди да обърне очи към „Мис България“, а именно организирането и участието в благотворителен коледен концерт,
който от години организират с най-добрата й приятелка. Миналата година парите
са отишли в дом за възрастни хора. Другата е да популяризира придвижването с
колело и да осигури на феновете на велосипеда колкото се може повече велоалеи
в цялата страна.
Марина от малка е неразделна с колелото. Не се разделя и с компанията, с
която изкарват безгрижни дни при бабите
си в провинцията. Спомня си, как като
дете, цялата тумба се качили на един по-

Големите имена

Изненада
съдбата си
Story
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„В живота не е
най-важно какво ти
се случва, а какво
правиш след това със
случките за себе си“

ТИНА ТЪРНЪР

ТИНА ТЪРНЪР разбива

всички клишета за
пагубните страсти на
талантливите момичета

С

амотен мъж върви по
улицата в нощта преди
Коледа. За разлика от
повечето забързани край
него хора, никой никъде
не го чака в празничната нощ. Не му остава
нищо друго освен сам да си купи подарък. Влиза в музикалния магазин
и взима албума Simply the Best, от
чиято обложка го гледа Тина Търнър
– прехвърлила своята 50-годишнина,
но непоклатима на сцената и готова
да взриви света. Ако сте се разпознали в този мъж, значи сте от първото
поколение фенове на жената, която
наричат Чудовището на рока. След
вас обаче идват още две поколения
поклонници. Разказват, че когато
през 2008-ма, години след като уж се
е оттеглила от сцената, тя започва
турнето си „Тина“ и в не един американски дом се разигравала една и
съща сценка – децата тийнейджъри
обяснявали на родителите си, че отиват на легендарен рок концерт, а възрастните не можели да повярват, че
става дума за техния идол от тийнгодините. На самото шоу пък, когато
Тина спирала да пее и да кръстосва
сцената в галоп, из залата се разнасяли скандирания: „Пей, мамче, пей!“
Едва ли някой е вярвал че това турне, продължило повече от година,
с което най-продаваната рок звезда
решила просто да отбележи 50-годишния си юбилей, ще се окаже едно
от най-силните за всички времена в
музикалната индустрия. Но това не е
единствената изненада, която легендарната Тина поднася на своите фенове, а и буквално на предначертаната
си съдба.

Ако следваме логиката на съдбата, за Тина Търнър е бил отреден
живот, пълен със слава и блясък, гарниран със страдание и много дрога,
която в крайна сметка да я отнесе от
този свят твърде рано. Така се случва
обикновено с благословените с невероятен талант, попаднали в капана на
любовта към мъже, които ги слагат
на пиедестал пред света, а когато завесите паднат, се заемат с истинския
бизнес – да ги превърнат в машини
29
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МИЛИТЪРИ
ВДЪХНОВЕНИЕ

Аксесоари
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Палто

И ДВЕТЕ!

ДОМАТЕНИЯТ
СОК ЛЕКУВА

Как да открием
нова любов

Психология

БЪЛГАРСКАТА ЛУИЗ ХЕЙ

Българките
страдат

от любовно
разочарование

ЦЕНКА МЕСТАНСКА прилага

техниката ТЕС за лечение на депресия,
паник атаки и самоусъвършенстване

Т

я започва своята практика като психолог и семеен
консултант. Продължава
квалификацията си в областта с обучения по методите
Biofeedback EFT/ Emotional
Freedom Tecnique в Англия. През 2010
г. се дипломира като преподавател и
терапевт по Техника за емоционална
свобода (ТЕС) в Лондон. Провежда
семинари и индивидуални терапии по
ТЕС.
В практиката си има над 2 500 успешно решени случаи. Помага на
отбора на биатлонистите ни. Зад гърба си вече има двукратен световен
шампион, но от националния отбор
по стрелба на Япония – Томоюки Мацуда. Била е психолог и на младежкия ни национален отбор по футбол,
воден от Димитър Пенев, обучавала
е и волейболния ни национал Цветан
Соколов. А само след броени дни – на
11 декември, ще получи и поредното си признание – номинирана е в
категория „Психология“ на конкурса
Бизнесдама на годината. Но онова,
което й носи най-голямо удовлетворение, е признанието на хората, на
които е помогнала – за тях тя е българската Луиз Хей. Именно от нея
Ценка Местанска се е вдъхновявала
да промени своя живот и да помогне
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на останалите. Чрез метода ТЕС тя
е успяла да излекува себе си и да се
превърне една много отговорна жена,
съпруга и майка. „Научих се да намирам радостта във всичко“, обобщава
Местанска. Как може да ни помогне
ТЕС, какво да правим, за да бъдем
щастливи и здрави, Ценка Местанска
разказва пред Story.

ТЕС е една от най-ефективните
техники за себеусъвършенстване и
подобряване качеството на живот –
техника, с която все повече хора
преоткриват себе си, постигат нови
и нови успехи в личен и професионален план. ТЕС е създадена от американеца Гари Крейг – инженер от
университета Станфорд, Калифорния.
Методът представлява направление
в енергийната психология. Основната концепция, на която се базира, е,
че „причината за всички негативни
емоции са прекъсвания в енергийната
система на човешкото тяло.“
За съжаление много често негативни емоции, като страх, душевна
болка, чувство за вина или гняв не ни
позволяват да бъдем ефективни и да
се наслаждаваме на живота. Осъзнати или на подсъзнателно ниво, тези
емоции влияят на повечето от нас
ежедневно, като ни карат да казваме

и да правим неща, за които по-късно съжаляваме, или ни пречат да
правим нещата, които бихме искали.
Всъщност светът няма да се промени, но начинът, по-който гледате на
него, ще бъде коренно различен. Вие
ще сте по-спокойни, по-усмихнати,
по-щастливи. Ще сте по-оптимистично настроени и ще се справяте с ударите на съдбата с по-голяма лекота.
По последни проучвания в областта
на психологията и хроничните заболявания над 80% от проблемите със
здравето имат емоционални корени.
Ценка Местанска се занимава вече
8 години с тази техника, а преди три
години основава Академия „Успешна
жена“. „Вече прилагам така наречената "бърза" форма на ТЕС. Тя ангажира
три точки по-малко от класическата и
е основана от Робърт Смит. Има изключителен резултат при паник атаки,
депресия, мързел, демотивация. Когато
хората не получават очаквани резултати от конвенционалната медицина,
търсят помощ в такива алтернативни
методи и изведнъж проблем, който е
бил на 10, 20 години се решава,“ казва
Местанска. Необходими са най-малко
6 сесии. По време на тези сесии се
намира първопричината, открива се
откога е започнал проблемът и какви
емоционални събития са го съпътства-

Секс

Начало след края
Отдавна сте разделени с партньора си, но така и не
можете да започнете НОВА ВРЪЗКА. Защо?

В

ече е минало достатъчно
време, за да се отърсите от
преживяванията си с експартньора. Но нов така и
не се появява на хоризонта
и това ви измъчва. Може
би за всичко е виновен страхът?
От момента, в който сте сложили
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точка на отношенията си с любимия
в миналото мъж, не минава и ден без
да мислите за нова любов. Но! Дори
самата мисъл, че ще се запознаете с
някого, който може да е ваш евентуален партньор, ви докарва до ужас.
Позната ли ви е тази ситуация?
За да се впуснете в нова връзка

след края на старата, развод или тежка раздяла, е необходима немалко
сила. Може би се намирате в състоянието „искам да се влюбя, но ме е
страх“. Или просто от последния път,
когато сте се запознала с някого, е
минало много време. Да пуснеш в
живота си непознат човек, никак не
е лесно, считат специалистите, но в
това има и неоспорими предимства.
Защото точно в този период от време
се отваря възможността да създадете
за себе си друго, по-щастливо бъдеще.

Посоки

Пред вратит
на Сахара

Story

56

те Н

Тунис на средиземноморския разкош и ТУНИС на
камилите и пустинните пясъци не могат един без друг

а по-малко от 60 километра от столицата на
Тунис, напук на военното положение и всички
стряскащи въображението предупреждения, животът тече с камилско спокойствие
и с празничните одежди на Средиземноморието, които пълнят очите и
душата независимо от сезона. Разбира се, зимата тук няма нищо общо с
изпепеляващото лято, но целият Хамамет, погледнат отвисоко, ви кара
да разтворите широко ръце, сякаш
искате да го прегърнете. Всичко е
ослепително бяло и ярко синьо, осеяно с пъстрите петна на цветни храсти, които не умират и през хладния
сезон. Няма го коледният студ по
европейски, макар че старият континент е на един хвърлей през морето.
Може би затова много хора избират
да прекарат зимните си празници
именно в някой от тунизийски градове курорти като Хамамет или Сус.
Първият е по-близо до столицата,
макар че това не е от особено значение. По-важното е, че тук, в северната част на Тунис, строгите арабски
порядки, по отношение на облеклото
поне, са доста смекчени. А и местното вино, което ще ви предложат в
малките ресторантчета около пристанището, заедно с невероятно приготвени морски дарове, изобщо не са за
пренебрегване.
Преди да опитате тунизийските
вкусотии, доставете си удоволствието
да превземете Хамамет. Туроператорите предлагат обиколки на града,
които не са скъпи и са препоръчителни, най-малкото, защото можете да видите всички гордости на града и да си
харесате къде искате
да се върнете сами.
Това, без което не
може да минете, разбира се, е
Медина – нещо
като стария
град във всеки европейски
град, само че
тук много повече традиционен
пазар. Затворен
е между огромни
стени от преди
векове. Още щом
Сувенирите от Медината
носят духа на традициите

минете пред портата Бабел Сук и
вече сте в друг свят – сувенири, традиционна тунизийска керамика в невероятни ярки цветове, ориенталски
огледала, бижута, много от които във
формата на ръката на Фатима, традиционните местни дрехи – галабия, и
какво ли още не. Близо до входната
порта е и турската баня, която сутрин
приема мъже, а следобед – жени. Не
липсват и местните кафенета, където
можете да подгънете крака на възглавниците и да се потопите в типичното арабско спокойствие с чаша
кафе и наргиле. Ако сте любители на
музеите, в Медина има един интересен – Дар Хамамет, където можете да видите традиционните местни
сватбени одежди. Пристанището на
Хамамет, което се смята за най-голямото в Северна Африка, е едно от нещата, които задължително трябва да
се видят. Няма нищо общо с мръсните търговски пристанища. Пред вас
се ширва огромна блестяща марина
с лодки от най-различни размери и
категории на лукса. Тук е моментът
да прекъснете разходката за вкусен и
обилен средиземноморски обяд, докато се наслаждавате на морската шир.

Ако искате да опознаете по-добре
Тунис и да преживеете наистина
незабравими мигове обаче не оставайте за цялата си ваканция в цивилизования средиземноморски север
на страната. Възползвайте се от възможността да покорите Сахара – изживяването остава за цял живот. Двудневната екскурзия ни води в един
съвсем различен свят. Той започва с
онази безкрайна пустиня, която на
живо е съвсем различна от очакванията ни – сякаш наистина няма
край. Първото усещане, че сте в средата на нищото, е малко объркващо,
но бързо минава, когато пред джипа
ни се появява живата зелена стена
на Тозур - най-големия оазис на територията на Тунис с 500 000 па лмови дървета и специална напоителна
система, която осигурява влагата за
всяко растение. Тозур е град оазис,
възникнал край изворите още преди
2500 години. Днес е невероятно съчетание от традици ите на местните
племена, френския колониален стил
и последните хитове на съвременните
технологии, които обаче не дразнят с
показност, а по-скоро обслужват тра57
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Безспорната
голяма звезда
на концерта за
пореден път бе
ПРЛЕСЛАВА

къде бяха звездите

Екзотично
пътуване
Посолството на Мароко
представи страната като
туристическа дестинация
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Miss Gaming
Изложението BEGE Expo
избра най-красивите дами в
игралната индустрия
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Все още на
планетата

Звездите на „ПАЙНЕР“ отбелязаха
14-ия рожден ден на телевизия „Планета“ с
концерт, на който напук на прогнозите за
крах на жанра, се събраха хиляди фенове
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