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Специален

Златното момче
с лошия късмет
проект

Най-желаната награда във филмовата индустрия не носи само признание,
тя се оказва прокълната и разрушителна както за любовта, така и за кариерата
на актьорите. Вижте кои са най-злощастните

З

а мнозина „проклятието на Оскарите" е просто удобна фраза, с която се
привлича още повече вниманието към събитието и наградените, разбира
се. Да, ама не. Оказва се термин, въведен от американско научно списание
и е толкова реален, колкото и всеки друг, дори научен факт. Почти веднага
след като заветната статуетка попадне в ръцете на актьора или актрисата, те са застигнати от срив или в любовния си живот, или кариерата им
тръгва стремглаво към бездната.
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ЗВЕЗДИ

Дженифър Лопес

Т

Сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

я може да си
позволи да
започне отначало в личния
си живот.
Няколко месеца след като тръгнаха
слухове за раздялата с
годеника й Алекс Родригес, двамата първо ги
отрекоха, обяснявайки,
че просто се опитват
да се „справят с някои
трудности в отношенията
си“. Но месец по-късно
обявиха официално, че
вече не са заедно. Така,
след като два пъти отложи сватбата си миналата
година заради пандемията, в крайна сметка на
латинозвездата отново
й се налага да продължи
живота си сама. Каква е
причината, Лопес все още
не е коментирала.
Дали е била огорчена и
наранена от предателство,
което не може да прости?
След 4- годишна връзка и
сватба, която чука на вратата, това изглежда единствената вероятна причина.
Преди месеци плъзна клюката, че Родригес бил уличен в
изневяра. Близки до двойката издават, че Джей Ло се
решила на раздялата заради
„приятелството“ на Алекс
със звездата от реалити
шоуто Southern Charm Мадисън Лекрой, която е доста
по-млада от нея. Аферата
набрала скорост, докато
Лопес била на снимки на Карибите. Преди месец 30-годишната пищна блондинка
опроверга тези слуховете,
обяснявайки, че с Алекс само
са си говорили по телефона
и той физически не е изневерил на певицата. Но може
би честолюбивата Джей
Ло не е могла да преглътне
мисълта, че годеникът й
е имал дори и виртуална
близост с друга жена, докато
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Алекс
Родригес
вече се пусна
„на пазара“ за
свободни мъже

защо
отмени
сватбата
завинаги
тя работи и междувременно избира сватбената си
рокля… „Дженифър много се
измъчваше напоследък и не
смяташе, че е за нейно добро
да остане с Алекс. Независимо дали е имало изневяра. За
нея това нямаше значение.
Тя не иска да бъде с човек,
в когото няма доверие и
в когото би се съмнявала
всеки път, когато е далеч от
нея“, сподели пред списание
People източник от близкото
обкръжение на певицата, пожелал да остане анонимен.
Още в началото на връзката им Джей Ло сподели, че се

е съмнявала в Алекс Родригес.
„Причината е всичко онова, през което съм минала в
личния си живот”, сподели
тогава латинозвездата, която има три развода зад гърба
си. Да не забравяме също, че
Алекс също е с доста богато
интимно досие. Бившата
бейзболна звезда е с имиджа
на плейбой и има записани
в тефтерчето си все дами
от А отбора на знаменитостите, като Камерън Диас,
Кейт Хъдсън, дори Мадона,
които е сменял като носни
кърпички и няма как жената

до него да няма поне едно
наум дали тя не е поредната.
Или пък, кой знае - след
скандала с Мадисън Лекрой
може Джей Ло да се поразровила по-дълбоко и да е
разбрала впоследствие и за
физическа изневяра между
блондинката й годеника й.
А на Лекрой да й платено
щедро, за да замълчи пред
медиите, спасявайки репутацията на голямата звезда.
Да не забравяме, че риалити героинята не е първата,
за която се появиха слухове,
че замества Лопес в леглото
на бейзболиста, докато лати-

ЗВЕЗДИ

След
27 години
заедно една от
най-богатите
двойки в света
реши да сложи
край на брака си

Бил & Мелинда Гейтс

Сн. Guliver photos/Getty images, архив

Развод за
милиарди

В

ъпреки че в света на известните изявленията за разводи да не
са изненадващи, новината, че Бил и Мелинда приключват със
съвместния си живот, хвърли множество анализатори в смут. Те
бяха определяни като една от най-стабилните семейни двойки в света, не само защото водиха сравнително „нормален“ за
социалния им статус живот, но и защото през годините не се
развихри нито един скандал, който би могъл да помрачи ореола им на
„щастливи съпрузи“. Още повече, че самите те бяха откровени за отношенията си и че Мелинда позволявала на Бил всяка година да прекарва по една
седмица на някой остров сам в компанията на бившата си приятелка.

Каква е причината?

Разбира се, от мига, в който милирдерите
обявиха раздялата си, медиите тръгнаха
да разследват каква би могла да е причи-
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ната за този негативен развой в 27-годишните им отношения. И както се казва,
който търси, намира. За „виновничка“
беше посочена 36-годишната преводачка

Чже Уонг, която работи в благотворителната фондация на двойката. Според
американските медии спекулациите с
името й и най-вече с новия й статут на
разбивачка на семейства я принудили
да направи изявление в китайската
социална мрежа Weibo, в което категорично отрича да има каквито и да било
отношения с Бил, различни от професионалните. Гейтс също отрече подобни
твърдения.
Фактът, че никой от двамата съпрузи не посочва конкретна причина за
раздялата, предизвиква още повече
догатки, че в отношенията им има
намесен трети човек. Още повече, че
американският сайт TMZ излезе с новината, че семейството на Бил му било
бясно и категорично го обвинявало за
случващото се. Според онлайн изданието решението на съпрузите Гейтс да
се разведат било взето още през месец
март. По съвет на адвокатите им обаче
те задържали общото си изявление,
като през това време Мелинда наела
частен остров, на който се усамотила
с децата си и половинките им. Именно
на тях тя разчитала за подкрепа в този

звезди

Носителката на
Оскар е щастлива,
че изолацията покрай
пандемията я „лиши“ от
стреса да бъде винаги на
ниво по отношение на
външния си вид

Кейт Уинслет

Сн. Guliver photos/Getty images, Net

Писна й от
лицемерието
в Холивуд

Б

ританката никога не е влизала в обичайните за киноиндустрията рамки.
Нито по отношение на визията си, нито за начина, по който гледа на света
и откровено говори за убежденията си, нито за ролите, които избира да
представи на публиката. Блясъкът в Холивуд, към който всички така усилено се стремят не защото искат, а защото се страхуват, че могат да изпаднат от
класациите и ангажиментите им да се изпарят, изобщо не е самоцел за Кейт.
Дори напротив, тя е щастлива, че в последната година не й се налага да лети по целя
свят, за да дава интервюта, облечена в дизайнерски и скъпи тоалети, а да прави същото
от дома си, във видеочат, облечена в любимия си халат.
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Ковид пандемията
безспорно се отрази
сериозно на филмовата
индустрия и най-вече на блясъка, който
съпътства всяка една
премиера или церемония. Повече от година
всичко се случва онлайн,
без червени килими, без
щракащи фотографи и без
десетки крещящи фенове,
молещи се да си направят
снимка с любимата звезда. На
свой ред актьорите си дадоха
почивка от стотиците часове, които прекарват в гримьорните си, в компанията на
стилисти и фризьори, които
да ги подготвят за поредния
им публичен ангажимент. „Не
знам дали всичко, което се
случи покрай пандемията, ще
има отражение в Холивуд в
бъдеще. Едва ли някой може
да даде конкретен отговор на
това. Но вече видях разликата, докато представях пред
медиите последния си филм
Ammonite… Не мога да опиша
колко ми хареса, че вече не
ми се налага да се обличам
в тези ши*ани рокли и тези
ши*ани обувки. Винаги ми е
била много неприятна темата
за това колко пари се харчат
за едно прес турне – всички
тези пари, които се хвърлят
на вятъра – за актьорите и
журналистите, които летят
по целия свят, за екипите,
които ги придружават... Защо,
по дяволите, това е толкова
важно? Ако ми пукаше как
изглеждам, щях да си слагам
грим и за онлайн разговорите, които водя сега. Дори
вече съм казала на прес екипа
ми, че дори скоро да вдигнат
забраната за летене и провеждането на тези интервюта, ще ги помоля да ме извинят, че няма да присъствам“,
откровена е Кейт.
Британската актриса не
крие, че изпитва огромен
стрес, когато за червения
килим й се налага да влиза в
стегнати дизайнерски рокли,
които са далеч от стила, с който се носи в ежедневието си.
„Не ми допада да притискам

ЗВЕЗДИ
Последните години в
гимназията започва да
играе американски
футбол. Продължава
и в Университета
в Маями, където е студент. За
нещастие обаче се
разминава с кариера
в този спорт заради
тежка травма в гърба.
Така печели киното
и травмите от детството
създават Скалата - най-скъпоплатения актьор в света.
Само за миналата година той
е добавил към банковата си
сметка 70 млн. долара. Но не
е забравил малкото момче,
живяло в нищета и постоянна
битка за оцеляване. Както
вече споменахме, бащата му е
шампион по борба, но преди
да стигне до големите пари,
изпитва затруднения дори с
плащането на наема. Местят
се често. Дуейн е живял в 17
различни държави. Притиснат от недоимъка, започва
да краде. „Още на 13 години
започнах да криввам от правия път", споделя бъдещият
президент. „Арестуваха ме за
побоища, кражби и много глупави неща, които не трябваше
да правя."
Гонят семейството му от
едностайния им апартамент,
когато е на 15 години. „Прибираме се вкъщи и виждаме на вратата катинар и
известие за изгонване. Майка
ми започна да плаче. Никога
няма да забравя това", коментира Джонсън. В крайна
сметка фамилията се установява в Пенсилвания. „Местейки се от гимназия в гимназия,
не исках да ме знаят като
Дуейн. Наричах себе си Томас.
Момичета звъняха вкъщи и
ме търсеха с това име, а майка
ни отвръщаше: „Съжалявам,
имате грешка". Въпреки
обещаващото му начало
като футболист Скалата
продължава да си навлича
неприятности. До 17-годишна
възраст е арестуван 8 или 9
пъти. Уменията на терена му
печелят футболна стипендия
за Университета в Маями - и

Над 46% от
американците
вече са заявили, че ще
гласуват за актьора
като бъдещ
президент

Дуейн Джонсън – Скалата

Белият дом
ме очаква

О

Сн. Guliver/Getty Images

ще преди две години Story писа, че Скалата е готов да жертва успешната си
кариера в името на ново начало, и то като
президент на САЩ. Както се шегуваха
политическите анализатори, щом Доналд
Тръмп е президент, няма нищо необичайно Дуейн Джонсън да бъде кандидат. Шегата витаеше
в пространството допреди месец, когато Джонсън
съвсем сериозно заяви, че би се кандидатирал, ако
смята, че има достатъчно подкрепа от американците.

„Аз имам тази цел - да
обединим страната ни и
чувствам, че ако това е, което
хората искат, ще го направя",
каза Джонсън в интервю за
президентските си амбиции.
Още не е посочил коя партия
ще представлява и кога смята
да се кандидатира, но според
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неговия мениджърски екип
следващите избори са съвсем
обозримо бъдеще. Организираното по повода онлайн
проучване на общественото
мнение показа, че повече от
46% от американците са готови да гласуват за него. Дни
след като резултатите бяха

обявени, Скалата oтгoвoри нa
пocлaниeтo c шeгoвит пocт в
социалните мрежи, като oбяви, чe ocнoвaтeлитe нa cтрaнaтa eдвa ли ca cи прeдcтaвяли,
чe някoгa двумeтрoв, плeшив
мъж, нaпoлoвинa чeрнoкoж и
нaпoлoвинa caмoaнeц, имaщ
дocтa тaтуирoвки и кaрaщ
кaмиoн, мoжe дa ce приcъeдини към тeхния клуб.
Защо обаче да не опита
шанса си? Заявената подкрепа
не е случайна, той се радва на
голямо доверие сред почитателите си. А те изобщо не са
малко. А опитът дори у нас
показва, че шоуто все повече
намира място в политиката.
Джонсън знае какво
означава да води битка и
кога се печели войната. Той
е трето поколение състезател по борба. Дядо му и баща
му също са известни борци.
Невръстният Дуейн обаче
никак не се увлича по борбата
и смята този спорт за грозен, без грация и адреналин.

сн. Getty Images/Guliver Photos, архив

на фокус

Принцовете Уилям & Хари

Ще има ли кралство?
Смъртта на принц Филип събра отчуждените братя. Всички обаче се питат
дали ще има подадена ръка за прошка и кой ще я протегне пръв
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Dolce Vita

Рики Мартин:

Домът
и семейството
са най-голямото
ми щастие

Латинозвездата, съпругът му и двете им деца предпочетоха луксозната
тишина и спокойствие на модернистична къща с градина в Бевърли Хилс

Джуан и Рики
с близнаците
Матео и
Валентино

Story 50

В

края на 2016 г. Рики
Mартин и съпругът
му – шведският художник от сирийски
произход Джуан
Йосеф, се сдобиха
със страхотен нов дом в Бевърли
Хилс. Според слуховете тогава
двойката е похарчила за къщата
в града на знаменитостите 13,5
милиона долара, но инвестицията бе предприета с много емоция, защото малко преди това
двамата обявиха годежа си. И
до днес латиноидолът и половинката му, които сключиха брак
две години по-късно, пребивават
основно там и отглеждат далеч
от любопитните погледи четирите си деца – 13-годишните
близнаци Матео и Валентино,
2,5-годишната Лусия и Рен, на
година и половина, всичките
родени от сурогатна майка.
Близнаците се родиха по време
на предишната връзка на певеца
с адвоката Карлос Гонзалес,
но няколко години по-късно
двамата се разделиха и Рики се
грижеше за момченцата като
самотен баща, преди да срещне
Джуан. После двамата се сдобиха
с Лусия и Рен.

психология

Защо днес
е модерно
да бъдеш
"възрастно"
дете
В своите 20 или
30 години нашите
родители са имали
семейство, стабилна
работа, спестявания и
ясен план за живот, но
съвременните млади хора
предпочитат да не бързат
към зряла възраст и да
живеят като кидалти.
Защо се случва това?

С

поред последни проучвания делът на
младите хора на възраст между 20 и
30 години, живеещи в родителския дом,
непрекъснато нараства и това е глобална тенденция. В България делът на
младежите, живеещи с родителите си,
е 48,8 на сто за последните две години, сочат данни на статистическата
служба Евростат. И не мислете, че е само балкански синдром. В Австралия двама на всеки пет (43%)
младежи на възраст между 20 и 25 години все още живеят у дома с родителите си през 2019 г., спрямо 36%
през 1981 г. Изследвания сочат, че голям процент от
наследниците не се разделят с родителите си дори
след 30-годишна възраст.

Сн. iStock

Мамо, защити ме от света!
Това поведение свидетелства за развитието на нова тенденция,
чиито последователи най-просто могат да се нарекат измамници. Защо са все повече и повече и как се обяснява модата на това
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явление? Думата kidult произлиза от сливането на английските
думи kid (дете) и adult (възрастен). Кидалтът е човек на възраст
между 20 и 40 години, който продължава да се държи като дете
- не иска да поема отговорност, избягва сериозни връзки, често
няма постоянна работа, живее в дома на родителите си и
отказва да порасне по всякакъв възможен начин. Напоследък такова поведение стана толкова разпространено, че изразът „култура
на кидалт“ дори се появи във всекидневието, обяснявайки житейските принципи и правила на „възрастните деца“.
Ако говорим за причините за тази тенденция, струва си да
разгледаме всеки елемент поотделно. Нарастването на броя на
хората на възраст между 20 и 30 години, живеещи в родния дом,
може отчасти да се обясни с нарастването на цената на живота
като цяло. Независимо дали младите хора наемат жилище днес,
или избират да изплащат ипотека, преместването от дома
на родителите им ще бъде доста скъпо начинание, освен това
съвременното поколение предпочита да се фокусира върху образованието и саморазвитието, поставяйки въпроса за независимия
живот на заден план. Това има своите предимства - предполага
се, че днес всеки втори представител на поколението Z ще получи висше образование (в сравнение с всеки четвърти представител на поколението X).
Промяната в стандартите на възпитание също допринася за
подобни тенденции на времето. В днешни дни, в известен смисъл, родителите не позволяват на децата си да растат в реалния

