Лилана е с рокля ZBR Woman.
Колие Assad Mounser от Jewellry Box.
Обувки Nando Muzi от магазин
Giorgio Fabiani.

ДРЪЗКА и
КРАСИВА
ФОТОГРАФ: ЛАЗАР ГУШЕВ
ОТ МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА

Срещам се с Лилана седмица след като се завърнахме от снимките
в Гърция. И преди я познавах, но бегло. Днес тя сякаш владее
живота си с умението на рали състезател, който перфектно усеща
кога да натиска педала на газта и кога да намали скоростта
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или, както я наричат поблизките, е от младите
жени, на които истински се възхищавам.Тя е
образована, креативна,
умна, талантлива и не
на последно място безсрамно красива. С единия крак сякаш е още в
детството и съвсем не й
се пораства, а с другия:
с него прави големи крачки по пътя на живота. След три
прекрасни дни, които прекарахме в хотел Eagle's Palace
на Халкидики, където направихме снимките от фотосесията, се срещаме на ранен обяд в София. Тя е минута преди
мен в станалото култово напоследък Esterhazi Bar&Dinner.
Напук на тези, които разказват, че има проблем с храненето, Лилана си поръчва ризото с тиквички и песто и го
изяжда със страхотен апетит, докато аз отпивам от голяма
чаша манго фреш. Питам я за какво обича да харчи пари,
а тя ми казва: „За храна, обожавам да купувам деликатеси
от гурме магазини. Мисля, че придобих този навик, докато
учех в Лондон“. Спортното й тяло не е загубило и грам
форма от времето, когато се е занимавала активно със
спорт, а стилът й е толкова далеч от този на фолкфуриите
и абитуриентките и толкова брит и
спорти, колкото и духът на олимпийските игри на Острова.
Разговорът ни прескача от тема в
тема, защото и в самата нея безброй
нишки се преплитат. Говорим си за
IT и интернет, това е последната й
страст, с която се занимава съвсем
професионално. Прави бизнес и
печели от това, което й доставя
истинско удоволствие. В iPhone-а й
е събран половината й свят. Разказва
ми за проектите, върху които работи с приятели и съученици от Лондон. После се разговаряме за сайтовете за
онлайн продажби и тя някак естествено подхвърля: ”Ето
тези спортни обувки ги поръчах оттам, на Izabel Marant
са”. Честно казано, се впечатлих. Не само защото трудно
някой в България ще хареса подобна марка, ако не е истински човек на модата, а и защото го каза с ентусиазма на
пораснало дете, което си купува поредната играчка. Облечена е в блуза от трико с паднало рамо и къса супермодерна пола, която си купи, докато снимахме фотосесията,
сигурно стотната в гардероба й. Модата за Лилана обаче
не е самоцел. С куп дрехи на различни марки от най-култови до супертренди и не толкова популярни, нейният
стил всъщност издига в култ тялото. И не защото е слаба,
а защото обича спорта, има перфектна фигура и с непринудено секси чувство размята дългата си ангелски руса
коса. Може би съвсем в реда на нещата, наскоро Лилана
стана лице на Victoria's Secret за България.
Питам я дали спортува, а тя ме подсеща, че като по-малка
е тренирала художествена гимнастика. И до днес не се
отказва от трeнировки. Та нали тялото помни. Всъщност
не всяко тяло помни, някои, за съжаление, ги хваща
истинска склероза, но Лилана няма за какво да не е благодарна на гените си.

Отново се връщаме към детството. Не мога да не споделя
емоцията от изпълнението на брат й Скилър заедно с
Миленита и Рут Колева, на което присъствах предишната
вечер в хотел „Хилтън”-София. Признавам, всички бяха
на върха на купона, когато тримата запяха. Казва ми, че
се гордее с него и истински мечтае той да постигне още
по-големи успехи.
Споделя, че винаги гледа с носталгия към детството и
миналото, “защото всичко минало за мен е прекрасно и аз
продължавам да не искам да порасна”.
Мисля си, колко хубаво би било в България да има повече
такива момичета. Пътувайки към Гърция, ми разказваше
за страстта към високите скорости: джетове, коли, дори
колелото BMW Cruise Bike, коетo бяхме взели с нас за
разкош, бързо стана любимата й играчка. След това, само
няколко часа по-късно сяда на пианото и просто запява
“Сама, Сама, сама...” и през цялото време усмивката й не
слиза от лицето.
Казва, че е моногамна. Трудно е да измъкнеш нещо за личния й живот, но вече повече от осем години, обожава
мъжа, с когото е. Когато заговаряме за него, цялостното
й изражение се променя. Очите й заблестяват и усещам,
че би могла да говори за него с часове. "Няма нищо похубаво, когато обичаш да споделяш това със света. Да,
моят свят е малък, но любовта ми е голяма. Той ме вдъхновява за всичко, но въпреки това
започнах да се уча да живея не само
заради него." Опитва се да ме убеди, че
е носталгична и тъгува по всеки отминал прекрасен миг, но граби с пълни
шепи от настоящето и истински се
наслаждава на живота.
Не отдава нещата, които й се случват
на късмет. „Късметът не е нещо
абстрактно, човек го предизвиква и
работи за него.“ Вярвам й защото усетих в нея тази амбиция на младия
човек да постига и преследва успеха, каквито и да са измеренията му.
В разгара на лятото Лилана споделя, че не обича почивките, защото е твърде млада, за да си почива. Не се чувства
уморена и е готова да превзема нови и нови върхове без
капка свян. Предпочита да работи и твори и пак в името
на доброто бъдеще и успеха. Разбирам я, защото не чака
с нетърпение следващата чалготека и не се напива по
баровете, а купонът има коренно различно измерение.
“Именно тогава, когато ти е позволено всичко на света,
човек трябва просто сам да си слага определени рамки.
Ако прекаляваш и ползваш всички блага безразборно,
рано или късно ще изгубиш себе си” - споделя дългокраката блондинка. Лилана напълно успява да съхрани своя
устрем и дори е станала по-спокойна и хармонична сякаш.
Независимо че изглежда като тийнейджърка, тя видимо
води живот на пораснала млада жена и аз съм сигурна, че
с каквото и да се захване, тя ще има успех.
И всичко това, защото е последователна, упорита и търпелива, като един истински телец. „Поначало мнението
на другите за мен не ме интересува. То няма никакво значение, щом аз се чувствам щастлива. А аз се чувствам
абсолютно щастлива!” – казват впечатляващо сините й
очи, които са дълбоки и честни.

„Всичко минало
за мен е
прекрасно и
аз продължавам
да не искам да
порасна”

„Късметът не е
нещо абстрактно,
човек го
предизвиква и
работи за него”
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Лилана е с бански костюм
Victoria’s Secret.
Гривни Furla.

Лилана е с бански
костюм Victoria’s Secret
(www.shhh.bg).

„Няма нищо по-хубаво, когато обичаш, да
споделяш това със света. Да, моят свят е
малък, но любовта ми е голяма”

Лилана е с рокля Gene.
Слънчеви очила Gucci
от Opticlasa.
Колие и медальон
Dyrberg Kern.
Велосипед BMW Cruise Bike
1809 лв.
Стилист: Николай
Христов.
Грим и коса: Зоран.
Заснето с любезното
съдействие на
Eagle's Palace Hotel,
Халкидики, Гърция.

