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Г

одината била 2011, цели дванайсет месеца след
телевизионното предаване X Factor, което превърна момчетата от тинейджърската сензация
One Direction в истински звезди. Производното
предаване X-tra Factor се оглавило от нова водеща. Каролайн Флак, привлекателна трийсет и двегодишна
брюнетка, създала си име като водещ на редица телевизионни риалити програми още от 2002 година насам.
Жизнерадостна и пълна с енергия, тя е популярна сред
зрителите, особено мъжете. С лекота може да избира с
какви мъже да излиза, но следващият ù избор провокира множество възмутено повдигнати вежди и
привлича далеч повече внимание, отколкото биха могли
да предвидят замесените във връзката лица.
Още преди двамата да се съберат, имало известни
сигнали какво ще се случи. One Direction била найпопулярната група на планетата, а най-известният ù
член бил седемнайсетгодишният Хари Стайлс. С големите си очи, младежкия си вид и характерните си
непокорни къдрици, той постепенно се превърнал във
всеобщ любимец, изключително популярен сред фенките, а дръзката му усмивка се оказвала неустоима за
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ужасно много момичета из целия свят. И съвсем естествено имало огромен интерес по какви точно момичета
си пада, а той с удоволствие дал да се разбере. Франки
Сандфорд от The Saturdays била точно по вкуса му, така
се оказало. „Влюбен съм във Франки Сандфорд от осемгодишен, още когато пееше в Ес Клъб Джуниърс, заявил
той пред Дейли Стар Съндей. Даже си бях закачил
нейни плакати. С огромно удоволствие бих я целунал.
Франки и Каролайн Флак са ми любимки. И двете са
страшно секси.“
За разлика от повечето си млади фенове от мъжки
пол, Хари, обаче, бил в положението да предприеме
някоя и друга стъпка за тези свои увлечения. Откакто
участвали в X Factor, година по-късно момчетата от
One Direction пътували из целия свят, общували с представители на шоубизнеса, а и вече разполагали с
невероятен хит – сингъла им What Makes You Beautiful,
който заел челно място в класациите. Горното изказване било последвано от реплика на страницата на X
Factor: „Ако Каролайн Флак чете тези редове, искам да
ù кажа „Здрасти“. Невероятна е!“ Чували се слухове, че
дори се опитвал да убеди Тим Дийн, продуцент на X-tra
Factor, да изпрати съобщение на Каролайн по туитър
и да я убеди да излезе с него. И въпреки всичко никой
не би могъл да предвиди, че Хари и Каролайн съвсем
скоро щели да се превърнат в една от най-изненадващите двойки.
В действителност, първоначално изглеждало, че ако
Каролайн ще се сгаджоса с някого, то ще е с другия
водещ на предаването – Оли Мърс. Оли дори дал умиш-
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лено провокативно интервю и намекнал, че хич не е
изключено между двама им да се зароди нещо.
– Непрекъснато флиртуваме един с друг – казал пред
списание Сън. – Имам късмета да работя за X Factor,
което е най-страхотното телевизионно предаване, а
освен това и да работя с такава невероятно привлекателна жена като Каролайн. Направо да ми завиди човек.
По цял ден се смеем и прегръщаме, а понякога вмъкваме и по някоя целувка. Разбираме се чудесно и е
страхотно, че помежду ни има химия, независимо дали
пред камерата или зад нея.
Всъщност нищо кой знае какво не се било случило,
естествено, освен че двамата се утвърдили като отлична
двойка водещи, които работели в съвършена хармония.
– Понякога връзките се градят в продължение на
много време, а в момента сме се съсредоточили върху
работата си, но определено флиртуваме на поразия –
продължил той. – Тя е много привлекателна и заедно
се забавляваме чудесно, така че кой може да каже какво
ще се случи, когато приключим предаването през
декември?
Това, което се случило в крайна сметка, е, че Каролайн лъснала по всички вестници с далеч по-младото
си гадже, но пък и Оли и Каролайн били наясно, а Хари
съвсем наскоро бил научил, че всяка реклама е добра
реклама и че няколко намека за романтични чувства
между две известни личности няма да навредят никому.
Освен това интервюто допълнително изтъквало привлекателността на Каролайн – нещо, с което младите
мъже и без това били съвсем наясно. Въпросът „ще се
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съберат ли/няма ли да се съберат“ силно вълнувал зрителите, както станало ясно и на Каролайн, и на Оли,
макар и двамата да заявили, че не се обвързани. В случая с Каролайн това се оказало вярно за твърде кратко
време.
Поводът се оказал едно от партитата след предаването X Factor към края на октомври 2011 година в хотел
„W“ в Лондон. Каролайн и Хари се засекли на партито
и според останалите присъстващи на Хари не му трябвало много време, за да предприеме първата крачка.
Тръгнал право към нея, заприказвал я, а после, за всеобщо смайване, се привел към нея за целувка. И не само
това, но впоследствие видели седемнайсетгодишното
момче и трийсет и двегодишната жена да си тръгват
заедно от купона, с едно и също такси, въпреки в тази
нощ да не се случило нищо повече и двамата да се разделили всеки по своя си път. Хари прибягнал до Twitter:
„Понякога се случва нещо и внезапно виждаш нещата
в съвсем друга светлина“, написал той, с което бил
напълно прав.
Първоначално околните реагирали на нечуваната
двойка с известна доза присмех. Просто било невероятно – петнайсетте години разлика помежду им може
би нямало да изглеждат толкова страшни, ако единият
бил малко над двайсетте, а другият – някъде над трийсет, но Хари си бил тийнейджър. Никой не вярвал, че
връзката им ще просъществува повече от седмица,
камо ли пък три месеца. Още по-забавно станало на
наблюдаващите, когато забелязали две нови съобщения в туитър. Първото – на Каролайн: „Събудих се с
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възпалено гърло и огромни, подути жлези!!!“, последвано няколко часа по-късно от съобщението на Хари:
„Тая сутрин се събудих с грип и болно гърло.“ Не им
било трудно да ориентират какво се случва. Както станало ясно по-късно, Хари вече се бил доказал като
сериозен донжуан. Докато делял апартамент с колегата
си от бандата Луи Томлинсън, Хари водел толкова
много момичета, че Луи, който имал връзка с манекенката Елинър Калдър, се оплакал, че съседите ще решат,
че са отворили козметично студио. „Най-ужасното в
съвместния ми живот с Хари е постоянният поток от
жени, които непрестанно вкарва през прага. Просто е
безмилостен.“ Но този поток съвсем скоро щял да бъде
заменен от една-единствена жена.
След изявата им с Лейди Гага в X Factor графикът на
One Direction станал изключително натоварен и
въпреки това неочакваният романс продължавал да се
разиграва зад кулисите. Хари също не се сдържал да
не пусне някой намек пред хората. „С удоволствие бих
извел Каролайн на среща – подметнал той. – Дали да
не я заведа в Макдоналдс? Само че никак не ми се иска
да я деля с Оли.“
В действителност прекрасно знаел, че Каролайн и
Оли не са двойка. През последната година Хари научил
много неща, включително, че в света на шоубизнеса
нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Приятелите му от бандата също намекнали, че нещо се
мъти: „Хари си намери майстора“ – подметнал Луи,
макар да отказал да поясни кой точно е „майсторът“.
А после One Direction имали участие в X-tra Factor, на
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което попитали Хари коя от участничките в поредния
сезон му е допаднала най-много.
– Всичките са малко малки за мен – отвърнал той.
А и май Каролайн не била единствената жена, която
забелязала младата поп звезда: Пийчес Гелдоф, която
на двайсет и две също била по-възрастна от него, така
се увлякла по Хари, че му поискала телефона. Хари
послушно го дал, но впоследствие с разкаяние си признал, че ù дал грешен номер.
– Сигурно ме мрази – казал в едно откровено
интервю за списание „OK!“. – Ако четеш тези редове,
моля те да не ме подминеш следващия път, когато се
видим. И може би ще ти дам истинския си номер.
В същото това интервю Хари ясно дал да се разбере,
че макар да е едва на седемнайсет, съвсем не е невинен.
Вече бил правил любов и първият път силно се уплашил, че момичето ще забременее, макар да използвали
презервативи, така че би трябвало всичко да е „наред“.
В крайна сметка така и се оказало, добавил той. В друг
един случай казал на своя обожателка, че е хомосексуалист, за да я обезкуражи. И тъй като очевидно вече
бил изкусен съблазнител, обвинението, че му е отнела
девствеността, щяло да бъде спестено от списъка на
обвиненията, които съвсем скоро щели да се изсипят
срещу Каролайн.
Не след дълго станало ясно, че двамата действително
са двойка. Видели ги да вечерят заедно, при това съвсем не в Макдоналдс, а в лъскавия ресторант „Asia de
Cuba“ в елегантния лондонски хотел Сейнт Мартинс
Лейн – място, предпочитано от множество прочути
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звезди. Каролайн чакала любимия си в лобито, после
двамата вечеряли заедно с друга двойка. И въпреки че
не били сами, имали очи единствено един за друг и не
само открито флиртували, но и си тръгнали заедно в
кола с шофьор, която ги отнесла някъде в нощта. Невъзмутимостта им, обаче, била разколебана от почти
мигновената реакция на феновете на One Direction,
които дали бурен израз на възмущението си в социалните медии. Много от феновете като че ли смятали, че
след като те самите не могат да бъдат с Хари, то никой
друг няма право на същото, камо ли пък някой, който
е достатъчно възрастен, че да му бъде по-голяма сестра. В интернет пространството се появили крайно
неприятни коментари, от сорта на: „Ако Каролайн Флак
флиртува с гаджето ми [Хари], лично ще я издиря и
застрелям“, а също и „Искам да те убия, Каролайн Флак.
Хари е мой, кучко!“, както и „На тая ù е време да ражда
деца, а не да излиза с деца“. Това накарало Каролайн да
поеме щафетата в туитър:
– С Хари сме много близки приятели – писала тя. –
Той е един от най-милите хора, които познавам. И
съвсем не заслужавам заплахи за смърт.
Някои от феновете я подкрепили:
– Вече не ми пука – писало едно момиче. – Ако Хари
действително иска да излиза с по-възрастна жена,
тогава прав му път.
Друг писал на останалите да не се вдетиняват, а трети
изразил възмущението си по повод заплахите.
Междувременно Оли, който, макар да не бил загубил другарчето си от X-tra Factor, вече не можел да
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намеква, че двамата са на път да станат двойка, също
започнал да пуска неочаквани коментари: „Ако трябва
да целуна мъж, със сигурност ще бъде Джъстин Тимбърлейк, заявил той. Той ми е истински кумир.
Харесвам и Майкъл Бубле. Направо онемях, когато се
запознах с него.“ Какво точно било мнението на въпросните двама господа по въпроса не е известно, но
плъзнали множество шеги, че сега, след като Каролайн
била избягала с Хари, Оли явно решил да стане гей.
Всъщност Оли съвсем не бил единственият мъж,
чийто нос се оказал натрит от новата връзка: бившият
съпруг на Каролайн, рокзвездата Дейв Дейнджър, също
далеч не бил във възторг от новините. Двойката се била
разделила още през 2009 година, но Дейв, бившият
барабанист на инди рок бандата Дъ Холоуейс, се надявал да се сдобрят. В началото и той като всички не
обърнал внимание на слуховете, че Каролайн и Хари
са заедно, просто защото му се струвало твърде невероятно, но в крайна сметка бил принуден да приеме
истината.
– Разделиха се единствено защото и двамата бяха
толкова заети и натоварени, че почти не се виждаха –
заявил един приятел на Дейв пред Дейли Стар. – Но
няма съмнение, че продължават да се обичат. Каролайн
съвсем открито заяви, че се надява пак да се съберат.
През последните няколко седмици прекарваха все
повече време заедно, но внезапно тя охладня напълно
и остави Дейв на сухо. Случи се горе-долу по същото
време, когато мълвата я свърза с Хари. В началото Дейв
се смееше и повтаряше, че слуховете, че са ги хванали
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да се целуват, са някаква глупава шега. Та Хари е хлапе.
Но когато Каролайн започна да избягва да се среща с
него и да не отговаря на съобщенията му, му стана ясно,
че може би има сериозни чувства към това хлапе. И
смята, че напълно е полудяла. Иска да поговори с нея
за поведението ù, но тя не му дава възможност.
Всъщност, колкото и невероятно да изглеждало,
двойката действително създавала впечатлението, че
отношенията им са сериозни. Чували се дори слухове,
че Каролайн поканила Хари да се нанесе при нея. Хари
гледал да не коментира публично, но Оли издал работата, когато споменал, че Хари си пада по по-възрастни
жени: „Винаги открито е споделял колко си пада по
Каролайн“, казал той.
В много отношения ситуацията била крайно необичайна и то не само заради разликата във възрастта.
Обикновено на момчетата от бой бандите не се препоръчва да имат гаджета или поне ги инструктират да
бъдат максимално дискретни, с идеята, че наличието
на гадже вероятно ще обезсърчи голяма част от почитателките им. В случая с One Direction, обаче, никой не
се опитвал нищо да прикрие. Коментарът на Хари по
адрес на Каролайн: „Просто сме добри приятели и прекарваме много време заедно; разбираме се много добре,
затова сме приятели – ще видим какво ще се случи“ не
заблудила никого. Всъщност момчетата дори ги насърчавали да излизат с момичета: Зейн Малик имал връзка
с друга участничка в X Factor – Ребека Фъргюсън, а и
петимата не криели възхищението си към жените, с
които ги срещал случая. В много отношения подобна
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ситуация била далеч по-разумна, отколкото при много
други бой банди преди тях: при първите си успехи членовете на Take That, например, преди раздялата,
трябвало да демонстрират изрядно поведение, което
далеч не отговарялo на истината. Години по-късно на
бял свят излизат историите за разни групита, които се
криели по шкафовете, но по времето, в което били на
гребена на славата си натискът да спазват правилата
се оказал толкова силен, че Роби Уилямс за малко не
получил нервен срив и се принудил да напусне групата.
Никой не искал да рискува нещо подобно да се случи
и с One Direction. Все пак ставало дума за млади мъже,
които изживявали най-великите мигове в живота си,
така че никой не искал да им пречи да се наслаждават
на всеки един миг.
Но макар Хари да проявявал сдържаност по отношение на връзката им, при Каролайн нещата стояли
другояче. Двамата били двойка, при това вече от
известно време, а нея продължавали да я обсипват със
злобни коментари заради разликата във възрастта.
„Струва ми се, че съм в правото си да не обяснявам
поведението си на никого, но истината е, че обществото
не е склонно да приема големите разлики във възрастта,
заявила тя в едно интервю за списание Now. И все се
питам какво лошо съм направила? Истината е, че не
съм направила нищо лошо. И ми е трудно да разбера
защо хората говорят такива ужасни неща. Не смятам,
че върша нещо ужасно. Някои хора са склонни да виждат само негативите, което на мен ми се струва странно.
Защо когато двама души се харесват, останалите се ста-
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раят да намерят нещо грозно в това? Знам, че да
разпространяваш клюки е част от човешката природа.
Но защо трябва да са толкова зложелателни? Та нали
няма пострадал от цялата работа?“ А по повод заплахите в туитър Каролайн добавила: „Стигнаха твърде
далеч. Това е форма на тормоз от страна на хора, които
се крият зад компютрите си. Знам, че става дума само
за малка част от почитателите на One Direction и че
всички са много млади – че става дума за фанатичност,
за мания. Не мога да ги възприема сериозно, иначе не
бих си показала носа от къщи. Той [Хари] ми каза да
не обръщам внимание на туитър, така че в този случай
се прояви като по-зрял от мен!“
Излезли снимки как Хари пристига вечер в къщата
на Каролайн и как си тръгва, уморен, на следващата
сутрин – вниманието, насочено към него, започна да
го отличава от останалите членове на групата. Комикът Дейвид Уилямс бил един от първите, който
подметнал нещичко по този въпрос. „Не съм сред ключовата аудитория на бандата, понеже не съм
десетгодишно момиче, но все пак съм им фен и искрено
харесвам Хари, казал той пред Дейли Стар. Но се обзалагам, че вбесява останалите от One Direction.“ Ако
действително е било така, то останалите били достатъчно умни да не коментират емоциите си, но истината
е, че Хари действително започва да изпъква. И петимата будели огромен интерес където и да отидат, но
Хари провокирал съвсем осезаема истерия, а изборът
му на приятелка като че ли още повече подклаждал
всеобщото възхищение, вместо да навреди на репута-
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цията му. Ако не друго, поне доказвал, че Хари не си
пада по празноглави момиченца.
Но Каролайн продължавала да е обект на нападки.
– Забавляваме се. Какво лошо има в това? – изразила
възмущението си тя в едно телевизионно интервю, но
феновете продължавали да роптаят.
Хари се изказал малко по-двусмислено: „Не е лошо
да се мисли преди да се пишат съобщения. Никога не
се оплаквай, никога не се обяснявай.“ Даже Оли се опитал да накара сърдитите фенове да отстъпят. „Хари е
хубаво момче и повечето момичета в страната ни с удоволствие биха го мляснали. Това е положението. Няма
нищо лошо. Всеки пише каквото иска, но никой не знае
каква е истината – това си е лично. А и цялото това
щракане на снимки и прочее не е честно.“ Това, последното, вероятно било по повод на снимката на Каролайн,
тръгваща си една сутрин унило от апартамента на
Хари.
А скептиците, които твърдели, че връзката е
„показна“ и има за цел единствено реклама, очевидно
не били прави. Спорът дали връзката е уместна, или
не вече се водел в националната преса, наред с публикуването на истински истории за жени-хищници (жени,
които излизат с далеч по-млади мъже).
За кратко изглеждало, че връзката може да премине
и в съвсем сериозна. През декември на бандата предстояло да поеме на турне из Великобритания и
Ирландия с двайсет и четири участия и изпращайки
Хари в Уатфорд в Хартфордшър, Каролайн изглеждала
съсипана. Хари, трябва да се отбележи, не изглеждал
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чак толкова смазан, вероятно защото едно такова турне
се считало за доказателство за популярността на бандата и до този момент нещата се развивали прекрасно:
всички билети били разпродадени и момчетата се радвали на възторжено ликуване на всеки един концерт.
Професионалната страна на живота му определено вървяла по план.
В началото на новата година Каролайн си взела
няколко почивни дни и заминала за Индия, а Хари и
момчетата продължили изключително успешното си
турне, но когато се върнала в страната, Каролайн опровергала критиците си, като се появила на един от
концертите на One Direction. Но за смелостта си била
възнаградена с гледката от множество знамена с надпис „Разкарай се, Каролайн“. Имало дори сергия със
свирки, продавачът на които обявявал на посетителите
да „надуят свирката, ако мразят Каролайн Флак“.
Всички 150 свирки се разпродали. Каролайн гледала да
игнорира тия неща, но като всеки човек и на нея ù станало неприятно. Била мишена на прицел от всички
посоки – не само от феновете на One Direction, но и от
цяла гвардия самозвани блюстители на обществения
морал, които гръмко заклеймявали всеки неин ход.
Даже Ребека Фъргюсън, вече двайсет и петгодишна,
която известно време ходела с деветнайсетгодишния
Зейн, се присъединила към всеобщия хор: „За мен и
Зейн нещата стояха по-различно, понеже поне беше
навършил осемнайсет, та можехме да идем да пийнем
по нещо заедно, а и беше достатъчно възрастен, за да
решава сам. Но Хари е твърде млад за такива неща ...
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разликата във възрастта е далеч по-сериозна.“
В известен смисъл, разбира се, била права: Хари
действително бил много млад. Но слуховете, че двамата се канят да заживеят заедно, се оказали доста
преувеличени и макар да продължавали да се срещат
често, напрежението започнало да си казва думата.
Никой не би бил имунизиран срещу публичните обиди,
на които била подложена Каролайн, а и дори Хари да
ходел с момиче на собствената си възраст, все пак
седемнайсет е твърде крехка възраст за сериозни
връзки. Отгоре на всичко пред One Direction очевидно
се очертавало светло бъдеще. Нима бил готов да се
обвърже с някого, при положение, че в живота му се
разкривали такива необятни възможности?
И което допълнително усложнявало нещата, One
Direction били на път да опитат да пробият на американския пазар, което е изключително трудно
постижение за който и да е британски изпълнител: мнозина опитвали, но успелите били твърде малко. Но
предвид, че инерцията, натрупана от бандата в Обединеното кралство, била толкова мощна, било очевидно,
че е настъпил моментът да се възползват от този импулс
и да опитат. По тази причина възнамерявали да прекарат следващите два месеца на турне в Щатите.
Менторът им, Саймън Кoуeл, бил един от малцината
британци, който спечелил своето място в Щатите и бил
в състояние да ги насочва в това начинание, което като
нищо щяло още повече да промени живота им.
И така се получило, че към края на януари 2012
година връзката, провокирала такава полемика и тол-
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кова приказки, постепенно замряла. Изглеждало, че
Каролайн е възприела нещата малко по-сериозно от
Хари и се твърдяло, че била доста опечалена от развитието на нещата, докато самият Хари като че ли бил
осъзнал, че двамата нямат кой знае какво бъдеще.
Носели се и слухове, че този или онзи се тревожели, че
връзката им уронва имиджа на One Direction на възпитани момчета, макар, като се има предвид, че това
не било последната връзка на Хари с по-възрастна
жена, това, последното, да е малко вероятно. Но каквато
и да били причините, връзката им приключила.
„Хари гледа реалистично на нещата, споделил негов
приятел пред Дейли Мирър. След няколко дни заминава за Америка и иска изцяло да се посвети на успеха
на бандата в Щатите. Ще се върнат за Британските
награди, но като цяло ще отсъстват поне два месеца.
Подобен период на раздяла никак не е малък, особено
като се има предвид колко е наситен животът и на двамата. А и Хари е млад. Не е готов за връзка от
разстояние. Каролайн много му допада и никак не иска
да я нарани, но на този етап не иска да се обвързва.“
Хари пък съобщил чрез туитър, че решението е взаимно. „Искам да се знае, че не съм „зарязал“ Каролайн.
Решението ни бе напълно взаимно, писал той. Тя е един
от най-сърдечните, най-милите хора, които познавам.
И ви моля да проявите нужното уважение.“
Феновете останали безкрайно доволни, а освен тях
и някой далеч по-близък на Хари: баща му, Дес. Както
мнозина, така и той гледал със сериозни предубеждения на цялата работа. „Абсурдно“ било, казвал той, „та
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тя е на трийсет и две или на колкото там се пада, а
Хари – на седемнайсет, малко е крайно.“
Единственият човек, който възприемал нещата спокойно, била майката на Хари, Ан Кокс, с която той е
изключително близък. Двете с Каролайн се разбирали
чудесно, доколкото е известно, и тя гледала съвсем
прагматично на връзката им. „Никога не съм се замисляла дали ще възникнат проблеми. Характерът е далеч
по-важен от всичко останало, заявила тя пред Мирър.
Смятам, че колкото по-млад е единият, толкова повече
се коментира разликата във възрастта. Ако Хари беше
с двайсет години по-възрастен, въпросът изобщо
нямаше да стои. Съпругът ми е с десет години по-възрастен от мен и това никога не ме е притеснявало.“
Каролайн надянала смело изражение при появата си
на Националните телевизионни награди с прясно боядисани в кестеняво коси и дори да е изпитвала известна
болка относно приключването на връзката, то поне
повече нямала да бъде обект на безконечните нападки
от страна на феновете на One Direction – и на всички
останали. Връзката им реално не би могла да има
бъдеще – дори да оставим настрана разликата във възрастта им. Хари бил на ръба на нов живот. А и щял да
покаже, че слуховете, че е почитател на женския пол,
са съвсем оправдани, тъй като през следващите месеци
хорските приказки го свързвали с не една и две жени,
не малко от които били значително по-възрастни от
него. Явно бил открил своя тип.
Но с това нещата не приключили. Горе-долу година
след раздялата между Хари и Каролайн, при това след
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като слуховете свързали Хари с цяла върволица други
жени, той продължил да поддържа контакт с нея и дори
да ù изпраща дръзки есемеси. „Каролайн се шегува:
Мръсният Хари пак се развихри“, споменал приятел
на телевизионната водеща пред списание Now. „Напоследък ù изпраща съобщения с откровени намеци.
Едното гласеше: „Много си секси“. Тя си знае, че Хари
е истински играч, но няма нищо против комплиментите, а и признава, че все още го харесва“. Въпреки
всичко и двамата гледали напред.
Ето такъв бил краят на този невероятен епизод, привлякъл невероятно много внимание, от който Хари
излязъл с почти непокътнато достойнство и с ново чувство за зрялост. Въобще целият му живот бил поел в
невероятна посока още от участието му в X Factor
година по-рано, където за една нощ се превърнал от
обикновен ученик в секс символ. Въобще кой бил Хари
Стайлс? И как точно възникнали One Direction? И как,
за бога, се превърнал в днешната невероятна звезда?
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