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З машини Ігоря Верника 
відкрутили дорогі фари 
Як повідомило джерело в правоохоронних ор-
ганах Москви, в одному з дворів відомий артист 
Ігор Верник, який зараз перебуває за кордоном, 
припаркував свій автомобіль. У поліцію зверну-
лись охоронці будинку й сказали, що з машини 
актора зникли фари, які коштують близько вось-
ми тисяч євро. Наразі опитують місцевих жителів. 
Встановлено, що іномарка зареєстрована на 
22-річну фотомодель Дар’ю Стирову, якій Верник 
нещодавно освідчився.

В Австрії відкрили музей 
Шварценеггера 
В австрійському селі Таль відбулося відкриття музею 
актора Арнольда Шварценеггера. Музей розмістився в 
будинку, в якому народився Арні.  В експозиції представ-
лені речі з дитинства кінозірки, мотоцикл, на якому їздив 
Термінатор — герой, зіграний актором, копія столу, за 
яким сидів Шварценеггер, коли був губернатором Калі-
форнії. Актор дав дозвіл на відкриття цього музею, а під 
час підготовки експозиції приїжджав у Таль і особисто 
оглядав відібрані речі.

РЕЙТИНГ 

У Голлівуді найбільше платять 
Леонардо Ді Капріо 

Американський журнал 
«Forbes» опублікував щоріч-

ний список найбільш високоопла-
чуваних акторів Голлівуда. Перше 
місце в рейтингу посів Леонардо 
Ді Капріо, який заробив за рік аж 
77 мільйонів доларів. Основну 
суму доходів йому принесли ролі 
в трилерах «Острів проклятих» і 
«Початок», що зібрали в прокаті 
понад мільярд доларів. А неза-
баром на екрани вийде новий 
фільм Клінта Іствуда «Гувер», 
де Ді Капріо з’явиться в образі 
легендарного голови ФБР. Крім 
того, актор зіграє головну роль у 
фільмі «Великий Гетсбі» режисе-
ра База Лурмана за однойменним 
романом Френсіса Скотта Фіцдже-
ральда. Зйомки картини повинні 
розпочатися вже цього місяця.

На другому місці в рейтингу 
з прибутком у 50 мільйонів до-
ларів перебуває лідер минулого 

року Джонні Депп, який продо-
вжує отримувати виплати за роль 
Джека Горобця у фільмі «Пірати 
Карибського моря».

Трійку лідерів замикає Адам 
Сендлер, який нещодавно зіграв із 
Дженніфер Еністон і Ніколь Кід-
ман у комедії «Прикинься моєю 
дружиною». Його дохід склав 40 
мільйонів доларів.

ТАЛАНТ ПРИВАБЛЮЄ 

Філіп Кіркоров хоче опікуватися 
Машею Собко 

На пісенному конкурсі «Нова хви-
ля» у Юрмалі російський співак 

Філіп Кіркоров із усіх конкурсантів 
виділив українку Машу Собко. Уже 
після закриття фестивалю викона-
вець зробив їй вигідну пропозицію. 
Кіркоров дуже уважно ставиться до 
молодих талантів, тому він не про-
ґавив нагоди поспілкуватися з Ма-
шею, яка посіла на конкурсі друге 
місце.

Філіп заявив, що хоче, аби молода 
талановита українка поїхала на «Єв-
робачення-2012», мовляв, він усіля-
ко допомагатиме та підтримуватиме. 
Наразі офіційних коментарів щодо 
співробітництва Марії з російським 
поп-королем прес-служба Собко не 
давала.

ЗІРКОВІ СТОСУНКИ 

Джорджа Клуні підкорила борчиня

Подейкують, голлівудський сер-
цеїд Джордж Клуні знайшов 

собі нову пасію. 50-річний актор, 
який нещодавно розійшовся з мо-
деллю Елізабеттою Каналіс, тепер 
уподобав спортсменку — колишню 
борчиню Стейсі Кіблер.

Нову подружку Клуні звозив до 
Італії, де вони провели час у його бу-
динку на озері Комо. «Я на небесах», 
— написала 31-річна Стейсі в своєму 
блозі.

Джорджа та Стейсі познайомили 
друзі. Про якісь серйозні стосунки в 
цій парі наразі не йдеться. «Йому по-
добається проводити час зі Стейсі, 
але ж він щойно вийшов із дворіч-
них стосунків. Джордж не готовий 

ні до чого серйозного. Це просто 
романчик задля розваги», — повідо-
мив приятель актора.

Як нещодавно зізнався сам Клу-

ні, великою перешкодою для ство-
рення тривалих і міцних стосунків є 
його відданість своїй роботі. 

«Я люблю працювати. Люблю 
перебувати на знімальному майдан-
чику, намагатися зробити щось осо-
бливе. Це дуже егоїстичне життя, — 
зазначив кіноактор. — Це означає, 
що мої стосунки можуть тривати 
не більше двох-трьох років. А тоді 
ці незалежні жінки вирішують, що 
настав час припинити. Вони бачать, 
що я подорожую, ставлю роботу на 
перше місце, пишу, займаюся ре-
жисурою, граю. Здається, я ніколи 
не спинюся… Я не звинувачую їх у 
тому, що вони хочуть від взаємин 
більшого».

ГАСТРОЛІ 

Елтон Джон 
повертається у 
Київ

Всесвітньо відомий музикант 
виступить у столиці Укра-

їни 8-го листопада. Шоу Елто-
на Джона відбудеться у палаці 
«Україна». А за квитки на нього 
доведеться викласти 600-7900 
гривень. Разом зі співаком до 
Києва прибуде ціла армія тех-
нічного супроводу — близько 30 
осіб.

Нагадаємо, це вже не пер-
ший візит музиканта в Україну. 
У червні 2007 року Елтон Джон 
відіграв благодійний концерт 
на майдані Незалежності. У 
2008-му британець виступив у 
Криму — на дні народження екс-
президента Леоніда Кучми.

Співачка Ані Лорак не бере своїй 
дочці молодих няньок через 
ревнощі, пише «TabloID». 32-річна 
Кароліна нещодавно розповіла, 
що під час вагітності пила пиво, а 
зараз няньками донечці Софії бере 
винятково старших жінок.

— Дуже хотілося під час вагіт-
ності хоч ковточок пива! Я дозво-
ляла собі трохи безалкогольного. 
Нині не можу цього зробити, адже 
все передасться дитинці, а вона за-
раз — центр мого всесвіту, — сказа-
ла Лорак.

Як відомо, 9 червня Ані Лорак 
народила доньку, яку разом із чоло-
віком Муратом Налкакіоглу назвала 
Софією.

Нянь для дочки Кароліна обира-
ла ретельно. 

— Скажу чесно, був кастинг. 
Донечка сама їх обрала: у когось 
плакала на руках, у когось лежала 
спокійно, усміхалася. Вони й мені 
мали сподобатися, безумовно, — по-
яснила Ані. — Мали значення досвід 
роботи, медична освіта і людські 
якості. Обраними кандидатурами 
я задоволена. Вони такі собі бабусі, 
молодих дівчат я не хотіла, — зізна-
лася Кароліна.

Молодих і гарних Лорак на робо-
ту не брала. Їх співачка забракувала, 
пам’ятаючи про розлучення Ар-
нольда Шварценеггера. Нагадаємо, 

екс-губернатор Каліфорнії зрадив 
свою дружину Марію Шрайвер із 
покоївкою, яка в результаті народи-
ла йому позашлюбного сина.

— Ситуація з Арнольдом Швар-
ценеггером показова. Таких історій 
безліч! Яка жінка, що кохає, не рев-
нива? Безумовно, всі. Інша річ, що 
приводів одне одному ми не даємо, 
— запевнила Лорак.

Наостанок Кароліна розповіла, 
як вони з чоловіком зупинилися на 
імені Софія для доньки: 

— Нам обом це ім’я подобалося. 
І як співачкою та людиною я захо-

плююся Софією Ротару. Коли Му-
рат її побачив по телевізору, сказав: 
«Вона така промениста, ти чимось 
на неї схожа». На що я йому відпові-
ла, що ми обидві родом із Буковини. 
Він відповів: «Ну, зрозуміло, всі ви 
такі з того краю!». Можна сказати, 
що на честь Софії Ротару. В імені Со-
фія потужна енергетика, але чи буде 
донька співачкою — покаже час.

Нагадаємо, Ані Лорак уперше 
після пологів вийшла на сцену 27 
липня, коли на «Новій хвилі» заспі-
вала пісню з репертуару Енні Лен-
нокс «Why».

ПЕРЕВТІЛЕННЯ 

Олівія Вайльд вважатиме за честь 
стати порноактрисою 

Сексапільна зірка серіалу «Док-
тор Хаус» Олівія Вайльд готова 

знятись у фільмі-біографії про ле-
гендарну американську порноак-
трису Лінду Лавлейс.

27-річна Вайльд висловилася, 
що зіграти цю роль було б для неї 
«величезною честю», а сама Лав-

лейс була видатною та чарівною 
жінкою. «Це дуже крута роль», — 
сказала актриса. Утім, як зазнача-
ють журналісти, всі ці епітети були 
вимовлені під час вечірки журналу 
«Nylon», де Олівія, ймовірно, вжи-
вала міцні напої.

Зазначимо, що наразі в Гол-
лівуді розробляються одразу два 
кінопроекти про життя Лінди Лав-
лейс — зірки фільмів для дорос-
лих початку 1970-х років, слава до 
якої прийшла після виходу стрічки 
«Глибока глотка». І якщо робота 
оскарівських лауреатів Роба Еп-
штейна і Джеффрі Фрідмана «Лін-
да Лавлейс» поки що під великим 
питанням (незважаючи на бажан-
ня Вайльд), то друга картина — 
«Інферно» — вже майже готова до 
виробництва: продюсери обіцяють 
розпочати зйомки в найближчі мі-
сяці. Там на головну роль запро-
шена шведка Малін Акерман.

Ані Лорак не бере молодих нянь, 
аби не ревнувати чоловіка Мурата


