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Дона Спанглър

Визитка:
Талантът й е забелязан от моден
фотограф, който прави пробна фотосесия и я поставя на корицата
на местно списание. Така стартира
звездната й кариера. Красавицата се
появява в сесии за световни модни
марки, специални линии и благотворителни кампании. Обожава да
позира в спортни сетове и бански
костюми. Позира няколко пъти и за
„Плейбой” и специалната им колекция бельо. По-късно Дона започва
да взима уроци по актьорско майсторство и не след дълго завладява
и малкия екран. Снима се в десетки
ленти като: „Forces of evil”, “Guns”,
“Matilda”, “Dinosaur valley girls”, “In
Living Color”, “Blossom” . Участва и
във филма, който сама е написала и
продуцирала - „Space Girls in Beverly
Hills”. Филмът представлява sci fi
комедия за три момичета от планетата Ванисия, които се приземяват в

задния двор на имението на заможен
плейбой в Бевърли Хилс.
Дона създава и популярното уеб-шоу
„Скандали”, което разказва за живота
на невинни и не толкова невинни членове на висшето общество. Красиви
момичета разрешават заплетени случаи на ФБР, ровят се из тъмните тайни на обществото, които се крият под
престижната външност на Бевърли
Хилс, и се сблъскват с лъжи, презрение, изневери и проституция. Освен
заслугите й на продуцент и актриса,
през февруари 2005 Дона е в включена в изданието на BBC „Тайната карта
на Холивуд”.
Дона Спанглър издава и широко коментираната книга “Как да свалиш
богат мъж: Формулата на принцесата”.
Тъй като тя e независима жена, вярва,
че всяка от нас иска да е принцеса и
нейният принц трябва да е богат. Тя
обича да казва: „ Въпреки че ние, же-

ИЗВЕСТНИТЕ

ните, харесваме независимостта, обичаме и да бъдем обгрижвани от своите половинки... Искаме някой, който е
по-силен от нас... Независимите жени
не искат да се грижат за своите мъже,
не искат да делят разходи. За тази цел
биха си намерили съквартирант.”
Именно заради това жените, които се
борят дълго и жестоко за равноправие,
в първия момент приемат теорията на
Спанглър като принизяване и подценяване на женската роля, а всъщност
тя казва, че жените заслужават найголямото уважение, абсолютната подкрепа и дълбока признателност от мъжете, извадили достатъчно късмет да
ги имат до себе си; че женствеността не
омаловажава независимостта, напротив – прави я по-лесно осъществима.
Когато една жена позволи на мъж да я
поддържа емоционално и финансово,
това всъщност е подарък за него, а не
за нея.

Дона живее в голямо имение в Бевърли Хилс, обградена от много домашни любимци - котки и кучета.
Специално за своята любима порода - йоркширски териер, тя разказва в ексклузивно интервю за сп.
“Моят приятел кучето”.
Обожавам йоркитата. Любимото ми
куче се казва Мими, тя е от фамилията Долче Синфония на Сабрина
Париси - една от най-престижните в
света. Цялото й име е Magic Moment
Dolce Sinfonia и за нея в пълна сила
важи определението “куче-звезда”.
Баща й е MultiCh. Simbol Change
Dolce Sinfonia (син на световния
щампион My Precious Keep-Up), който е дядо на Моцарт - любимото куче
на Сабрина, за което разбрах, че вече

е доста известно и в България! Синът на Мими, наречен Gucci Dolce
Sinfonia пък е шампион на Русия.
Мими израсна в къщата на Сабрина
заедно с братята и сестрите си и котката Кю. Когато Мими преустанови
своята кариера като куче в шоу-клас,
ми се отдаде възможност да я взема
при мен. Аз винаги съм я обожавала!
Мими е много нежна и с много лек
нрав. Освен това, като повечето йорки, е много умна! Тя така и не изгуби
13

ИЗВЕСТНИТЕ
Къде се е появявала Мими като куче-знаменитост?
В моето риалити Social-Lights, в публикации за фамилията Долче Синфония, а сега ще бъде и в книгата на
Сабрина Париси “Glitz & Glam with
celebrity Pets” и в специалното DVD
“Celebrity Pets”.

поведението си на шампионка и това
личи в поведението и походката й.
Когато я разхождам, хората винаги ме
спират да й се полюбуват, а тя обожава
да бъде център на внимание – държи
се като истинска дива,.си! Обожавам
я! По време на снимки винаги я водя
с мен, дори на снимките на риалити
шоуто ни със Сабрина Social-Lights!
Мими участва в много от сцените на
предаването. Много е ревнива и проявяваше тази черта от характера си винаги щом обръщах внимание на друго
кученце по време на снимките.
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Как се забавлявате с мими?
Наскоро организирах парти за рождения ден на Моцарт в моята къща в
Бевърли Хилс. Дойдоха много приятелки с кучетата си и Мими беше найдоволна от всички, защото имаше с
кого да играе. Бяхме поръчали специален кетъринг от кучешки лакомства
и цяла ден се занимавахме с нашите
домашни любимци, правихме им
прически, слагахме им панделки и
други такива момичешки неща. Йоркитата обожават да ги гласят така, а и
на нас ни беше доста весело.
Кажи ни нещо за новия си филм.
Space Girls in Beverly Hills е романтична комедия за три красиви момичета от Космоса, които попадат

на Земята, приземявайки космическия си кораб в двора на един от
най-заможните и влиятелни ергени
в Бевърли Хилс – Барон Вон Бенсъс.
С необикновените си сили и чар момичетата успяват да изпълнят филма с приключения и смях, давайки
на всички плейбои урок, че не е чак
толкова трудно да укротиш лошото
момче в тях. Филмът ще бъде показан в рамките на Фестивала за независимо кино в Лос Анджелис. Положих доста усилия да го направя и се
надявам да се хареса на зрителите.
Форумът представя една нова вълна от независимото кино и предлага
уникалната възможност на членовете на филмовата индустрия да се
явят и да участват без излишна претенциозност.
Разбрахме, че имаш желание да покажеш филма в България?
Да, много бих искала да го пусна и
в България. ми се искало и част от
актьорите да ме придружат, включително и Сабрина.Чух невероятно
хубави неща за вашата страна и вече
съм влюбена в нея!

