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Скандал допоміг Кіркорову 
стати співаком року
Артист Філіп Кіркоров, який зміг уникнути пока-
рання за побиття жінки, став співаком 2010 року в 
Росії. Такі дані були отримані згідно з опитуванням 
Всеросійського центру громадської думки. «Філіп 
Кіркоров в жодному з наших рейтингів раніше не 
був на першому місці. Як правило, першість тут 
належала Аллі Пугачовій. Однак поганий піар, 
швидше за все, зіграв співакові на руку», — заува-
жила представниця центру.

Олександр Рибак візьме 
участь у «Танцях із зірками»
Переможець «Євробачення-2009» братиме участь у 
популярному шоу — аналогу українського «Танці з 
зірками». У парі з ним виступатиме танцівниця Малін 
Йоханссон. Шоу транслюватимуть на каналі TV4, який 
уже оприлюднив імена учасників. «Для участі в кон-
курсі слід добряче попрацювати. Наразі всі танцюрис-
ти тренуються разом задля перевірки сцен і звукового 
супроводу. Олександр і Малін завзято готуються і 
робитимуть це аж до першого показу в січні», — повів 
менеджер зірки. Шоу стартує 7 січня 2011 року.

СМІЛИВО 

Медсестра Люба з «Інтернів» готова оголитися 
за великі гроші

Виконавиця ролі старшої медсе-
стри Любові Михайлівни у се-

ріалі «Інтерни», акторка Світлана 
Пермякова не проти знятися для 
чоловічого глянцю напівоголеною. 
«Приємно усвідомлювати, що я є 
секс-символом! Хоча, звісно, молодь 
воліє дивитися у серіалі на Хрис-
тину. Не знаю, не знаю! Великих 
грошей буде коштувати це «Плей-
бою». Не факт, що зійдемося у ціні! 
З іншого боку, чому б і ні? Повністю 
оголитися, звичайно, я не згодна, але 
частково — так!».

Нагадаємо, колега Пермякової 
по серіалу, Христина Асмус, яка грає 
інтерна Варю Чорноус, нещодавно 
знялася у відвертій фотосесії для чо-
ловічого глянцю. Щоправда, Варині 
знімки виглядали трохи по-дурному 
— наприклад, до сідниць дівчини 
домалювали (чи прикріпили) штуч-
ного хвоста.

Загалом, Пермякова, судячи зі 
слів актриси, — жінка різносторон-
ня. «У першому та другому класах 

мріяла бути дресирувальницею ко-
ней. Потім стала тяжіти до історії та 
археології, але зрозуміла, як це важ-
ко — викопувати артефакти, зби-
рати та зіставляти історичні факти, 
— ділиться спогадами про дитин-
ство «медсестра Люба». — У деся-
тому класі вирішила, що все-таки 
буду працювати у галузі мистецтва. 
Зізнаюся, соромилася казати всім: 
«Хочу бути актрисою». Тоді трохи 
неправильно реагували люди. На-
томість нинішнє покоління до цього 
ставиться спокійно — вони прямо 
говорять: «Хочу бути співаком або 
потрапити в шоу-бізнес!» — додає 
Світлана.

Втім, різносторонність поки що 
не допомогла знайти Пермяковій 
свою другу половинку. «Від мужчи-
ни мені хочеться чоловічих вчинків, 
аби відчувати себе «єдиною», бачи-
ти, що за тебе борються, тебе дома-
гаються, завойовують твоє серце. 
Поки моє серце у пошуках!» — зізна-
ється акторка.

ПОЧУТТЯ БАТЬКІВСТВА 

Рікі Мартін хоче всиновити 
малюка

Співак із нетрадиційною сек-
суальною орієнтацією Рікі 

Мартін заявив, що хоче всинови-
ти дитину. Нагадаємо, артист уже 
виховує дворічних близнюків, на-
роджених від сурогатної матері. Та 
Рікі не проти мати ще одного сина. 
Співак сподівається провести 
Різдво зі своїми синами — Вален-
тино та Маттео. Рікі хоче, аби його 
діти відзначили свята за усіма тра-
диціями. «Тепер це усе — не для 
мене, а для моїх дітей. Свята — для 
них», — зауважив він.

Нагадаємо, в березні цього 
року Рікі Мартін відверто зізнався 
про те, що він гей. Артист дуже 

переживав, як на це відреагують 
його батьки. Однак ті доволі м’яко 
сприйняли звістку про орієнтацію 
зіркового сина.

НОВИЙ ІМІДЖ 

Кароль кардинально змінила 
зачіску 

За останній місяць Тіна Кароль 
двічі обстригала волосся. Спер-

шу артистка злегка вкоротила до-
вжину — вона зробила боб-каре, 

коли спереду пасма довші, а ззаду 
— коротші. А ось днями зірка піш-
ла на кардинальні зміни в одному 
з модних салонів краси у центрі 
Києва. 

Тепер Кароль — власниця до-
сить екстравагантної зачіски. На 
обличчя їй спадають довгі кучері, 
а потилицю повністю вистрижено. 
Тепер на потилиці у Тіни волосся 
завдовжки не більше одного сан-
тиметра і темне — нарешті видно 
натуральний колір співачки. З 
салону Кароль вийшла задоволе-
на і відразу вирушила хвалитися 
новим образом. Поп-зірка зібрала 
журналістів на заводі, де власно-
руч запустила виробництво свого 
нового альбому «Дев’ять життів».

ВІК — НЕ ПЕРЕШКОДА 

Засновник «Playboy» одружується 
з 24-річною моделлю

84-річний засновник чолові-
чого журналу «Playboy» Х’ю 

Хефнер втретє зібрався під вінець. 
Обраницею медіамагната стала 
модель його ж видання Крісталл 
Харріс. Білявка була обличчям 
«Playboy» у грудні 2009 року. Хар-
ріс молодша за свого майбутньо-
го чоловіка на 60 років. У своєму 
блозі на «Twitter» Хефнер повідо-
мив, що вже подарував обручку 
коханій. «Коли я подарував Харріс 
перстень, вона розплакалася. Цей 
різдвяний вікенд — найщасливі-

ший на моїй пам’яті», — повідо-
мив Х’ю читачам свого блогу. У 
свою чергу, Харріс написала в сво-
єму блозі: «Це для мене найбільш 
пам’ятне Різдво».

Х’ю Хефнер двічі намагався 
звити сімейне гніздечко. Першою 
дружиною багатія була Мідфред 
Вільямс, з якою він одружився у 
1949 році. Вдруге Хефнер пішов 
під вінець у 1989-му з Кімберлі 
Конрад. Та у вересні 2009-го паро-
чка, яка вже 10 років не жила ра-
зом, вирішила таки розлучитися.

Ігор Кондратюк усю ніч штовхав машину, 
а Лобода зустріла свято в заметі 

Телеведучий Ігор Кондратюк одно-
го разу всю новорічну ніч... штовхав 
машину: «Колись у мене був 
дизельний «Форд». Ми з дружиною 
задумали об’їздити всіх друзів — 
така програма була. Але машина 
виступила проти наших планів і 
перестала заводитись. Іти пішки — 
не варіант, бо дружина тоді була ва-
гітна старшим. Так і їхали: смикнув 
— завелися, проїхав кілька метрів 
— зупинилися. Ми повинні були в 
шість місць заїхати, проте вийшло 
побувати всього у двох». 

ГОРЯНСЬКИЙ ПОСМІХАВСЯ У 
ВІКНА

Актор Володимир Горянський 
згадує, як років із десять тому від-
значав свято на дачі: «Тоді котеджне 
містечко тільки будувалося. Ми ви-
пили, зустріли Новий рік і вирішили 
піти по сусідах. Я заліз на найвище 
дерево — подивитися, де ще горить 
світло у вікнах. І всією юрбою ру-
шили в ту сторону. Нам ніхто спо-
чатку не відкривав — хіба мало хто 
у двері ломиться серед ночі? Тоді 
друзі штовхали у вікно мою мордоч-
ку, і я посміхався, показував знака-
ми, що хочемо поздоровити. А тоді 
саме показували «День народження 
Буржуя», мене відразу впізнавали 
та пускали в дім. Потім долучали 
до своєї компанії нових знайомих і 
йшли далі. Наприкінці нас людей 30 
назбиралося. Зараз у мене в цьому 
селищі вже немає будиночка, але ми 
з сусідами зустрічаємося». 

ПОДКОПАЄВА СВЯТКУВАЛА 
ОДИН НОВИЙ РІК ДЕСЯТЬ 
РАЗІВ

Торік гімнастка Ліля Подкопає-
ва (на фото) встановила рекорд: зу-

стріла Новий рік десять разів! «Річ 
у тому, що ми з дітьми поїхали на 
Шрі-Ланку. А в нашому готелі разом 
із нами зібралася публіка ще десяти 
національностей. Тимчасова різни-
ця там з Україною була +3,5 години, 
з Німеччиною — +4 і так далі. Уяв-
ляєте, що почалося, коли ледве стем-
ніло? Святкували один Новий рік у 
щопівгодини! Цокатися починала 
країна-винуватиця, а до неї приєд-
нувалися всі інші. А адміністрація 
щоразу з ентузіазмом, а наприкінці 
вже з останніх сил співала «Happy 
New Year» групи ABBA і розкидала 
серпантин». 

ЛОБОДА ЗАСТРЯГЛА У 
ЗАМЕТАХ

Новий рік Світлані Лободі міг 
влетіти в копієчку: по дорозі на кор-
поратив її машина потрапила в за-
мет. «Простояли дві години, змерз-
ли, дзвінки від організаторів лунали 
через кожні десять хвилин, — згадує 
Світлана. — На щастя, під рукою був 
комп’ютер із Інтернетом — знайшли 
службу, в якої можна було оренду-
вати екскаватор. Важка техніка до-
биралася до мене годину». Але гості 
терпляче чекали співачку, і ніхто з 
них неустойки не зажадав. 

ВИПРОШУВАВ ЧАЙ, А 
ОДЕРЖАВ ЗАСТІЛЛЯ

Радник міністра внутрішніх 
справ Костянтин Стогній у перед-
день Нового 1989 року супрово-
джував останню колону військ, яку 
виводили з Афганістану. Стояли в 
селищі Тахта-Базар, Туркменія. «Но-
вий рік нас відпустили відзначити в 
кафе, — згадує Костянтин. — А там 
оголошення: «Не працюємо». А нам 
же завтра на завдання — невідомо, 
повернемося чи ні. Я був сержан-
том, тому говорив із куховаркою за 
всіх: «Ну, мамо, у тебе син служить? 
Може, його на Україні не пускають 
у кафе!». Вона розплакалася, завела 
нас у підсобку, налила чаю. Тільки 
говорить: «Швидко, а то гості вже 
збираються», — столи були для ко-
гось важливого накриті. Дійсно, 
під’їжджає чорна «Волга», виходить 
чоловік, із ним усі вітаються, нама-
гаються догодити, а нам потрібно 
якось піти. «Давайте, — кажу, — 
прикинемося, що столи розставля-
ли». У цю байку ніхто не повірив, 
але... не вигнали, а посадили за стіл. 
Це для нас було справжнє чудо. Я 
тоді сидів і думав: «Яка ж між нами 

— солдатом і начальником — прір-
ва». І от, через багато років я зустрів 
цю людину в Україні. Це перший за-
ступник міністра внутрішніх справ 
Сергій Петрович Черних. Зараз ми 
колеги — рука біля руки сидимо на 
нарадах міністра. І тільки тепер я в 
нього запитав: «Ким ви були тоді?». 
Виявилося, начальник ОБХСС міста 
Марі». 

КАРАВАНСЬКА ЗЛАМАЛА 
РЕБРА

Багато років тому дизайнер 
Оксана Караванська, збираючись у 
гості на Новий рік, посварилася че-
рез дрібницю з тоді ще нареченим 
Богданом: «Розплакалася, косметика 
попливла — класика жанру, — смі-
ється Оксана. — У підсумку таксі 
нас не дочекалося й поїхало. А ми 
тоді жили далеко від траси, де можна 
було піймати машину. Отже, йдемо, 
вже помирилися через свято: я — на 
отакенних шпильках, Богдан — у 
лакованих туфлях... Була ожеледь, 
наречений мене підтримував, але на 
гірці посковзнувся, потягнув мене 
на землю. 

Ми все-таки піймали машину, 
приїхали на вечірку. Там мою груд-
ну клітку перемотали еластичним 
бинтом, і я навіть танцювала. Тільки 
сміятися боляче було. Наступного 
дня лікар повідомив, що це не про-
сто забій, а справжня тріщина, два 
ребра майже зламалися! Але я вза-
галі запекла лижниця, багато разів і 
багато всього ламала, тому танцюва-
ти з переломами — не в дивину».

Підготовлено за матеріалами 
газети «Сегодня»

ЗІРКОВІ НЕДУГИ 

Пугачовій зробили операцію 
на серці

Російській співачці Аллі Пугачо-
вій провели операцію на серці. 

Хірургічне втручання артистці 
робили спеціалісти Наукового 
центру серцево-судинної хірургії у 
Москві. За словами голови центру 
Лео Бокерії, операція є стандарт-
ною, її роблять у випадку закупор-
ки судин. «Це проста операція, без 
розтину грудної клітки. Призна-

чають її при звуженні судин, коли 
вони забиті атеросклеротичними 
бляшками чи тоді, коли порушена 
прохідність крові до серця. Опера-
ція радше профілактична, допома-
гає запобігти інфаркту», — розпо-
віла лікар-кардіолог Любов Багіян.

У Пугачової це вже третя за 
останні три роки операція. Дві з 
них — на серці. 

або Які пригоди бували у знаменитостей у Новий рік


