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ЗАРАДИ ОБРАЗУ 

ЗІРКОВЕ ВЕСІЛЛЯ 

Моїсеєв став золотим

Пугачова та Галкін стали офіційним подружжям

Відома акторка Евеліна Бльоданс 
вийшла заміж за свого кохано-

го, продюсера Олександра Сьомі-
на. Весільна церемонія відбулася 
на сонячному Маврикію без єди-
ного гостя.

На острів закохана парочка 
прилетіла за кілька днів до тор-
жества. Усе весілля від початку й 
до кінця проходило за цілкови-
то незвичним сценарієм. До міс-
ця шлюбу закохані вирушили на 
гольф-карі, який був прикраше-
ний не традиційними стрічками 
й ляльками, а екзотичними анана-
сами. Весільним кортежем ішли за 
ними акробати й жонглери. Еве-
ліна Бльоданс і Олександр Сьомін 
відмовилися від обручок. Вони ви-
рішили скріпити свій союз кров’ю. 
Сьомін розповів: «Ми з Елею, сто-
ячи в арці, прикрашеній квітами, 
укололи кактусом наші підмізинні 
пальці. А пастор з’єднав мою руку 
й руку Евеліни пальмовим листям, 
символічно змішавши нашу кров, 
— і тільки після цього оголосив 
нас чоловіком і дружиною».

Після цього Саша привітав 
Елю поцілунком, а також поцілу-

вав і живіт новоспеченої дружини. 
На весіллі гостей не було. Евеліна 
пояснила це тим, що не любить, 
коли люди без кінця кричать «Гір-
ко!» і піднімають келихи за моло-
дят. Коли ж на острів опустилися 
вечірні сутінки, маврикійці вла-
штували для закоханих вогняне 
шоу.

Російський артист Борис Мої-
сеєв став схожим на ювелірну 

прикрасу. Співака повністю вкри-
ли золотою фарбою заради ново-
річних зйомок. Цей образ Борис 
вигадав сам. Співак особисто роз-
робив сценарій для свого номера 
та, незважаючи на домовленості, 
зажадав вкритися золотою фарбою 
для більшої ефектності. Світлини 
«золотого» Моїсеєва з’явилися в 
Інтернеті. Оригінальний образ Бо-
риса стурбував фанатів, які непо-
кояться за здоров’я артиста. «Для 
мене це стало подією. Я цілий рік 
ішов до того, щоб заново почати 
співати й записувати нові пісні. 
Сподіваюся, що незабаром ми за-
пишемо ще кілька треків, а до літа 
випустимо альбом», — заспокоїв 
прихильників Моїсеєв.

23-го грудня одна з найвідомі-
ших пар Росії — Алла Пугачова 

та Максим Галкін — нарешті роз-
писалася в одному з центральних 
РАЦСів Москви. Аж десять років 
62-річна Примадонна та 35-річний 
гуморист не могли зважитися на цей 
рішучий крок. Святкування зірко-
вого весілля відбулося 24-го грудня 
в італійському ресторані, який Мак-
сим обрав особисто. Розпис Алли 
Борисівни та Максима відбувався в 
атмосфері суворої секретності. 

Свідком із боку нареченого був 
тенор Микола Басков. Він і спові-
стив про сенсацію в своєму блозі. 
«Друзі, я перший, хто видасть зараз 

країні сенсацію! Мій близький друг 
сьогодні одружився! Ура! Завтра 
нап’юся!» — написав Коля й додав 
фотографію Галкіна зі свідоцтвом 
про реєстрацію в руках і обручкою 
на правій руці.

Як пише «Комсомольская прав-
да», Пугачова та Галкін з’явилися 
перед гостями в чудовому настрої: 

«Дивно, як вас багато! Я думала, ви 
всі на мітинг утечете, а ми з Макси-
мом тихо гостей зберемо та непоміт-
но відсвяткуємо... Сподіваюся, що це 
мій останній шлюб!» — звернулася 
співачка до журналістів. «А я споді-
ваюся, що мій єдиний!» — зауважив 
Галкін.

Серед гостей були гуморист 
Володимир Винокур, модельєр Ва-
лентин Юдашкін, співак Олександр 
Буйнов, донька Примадонни Кріс-
тіна Орбакайте з чоловіком, ново-
спечений батько Філіп Кіркоров та 
інші. До середини вечора на свято 
завітав кандидат у президенти Ро-
сії та «справжній мужик» Михайло 
Прохоров зі свитою.

«Я подарував Аллі та Максиму 
два канделябри, по сім свічок кожен! 
Нехай поставлять у себе в замку, за-
палюють час від часу і милуються. 
Канделябри створюють дуже роман-
тичну обстановку», — поділився Ви-
нокур. «А ми вибрали в подарунок 
весільну ляльку «від кутюр», — за-
значила Орбакайте. 

Проте найдорожчий серцю пре-
зент подарував Аллі Максим. На-

речена продемонструвала друзям 
дорогоцінний гарнітур: перстень і 
браслет, інкрустовані діамантами й 
сапфірами.

На весіллі також були онуки 
Алли Борисівни — Микита Пресня-
ков і Дені Байсаров.

Більшість зірок Новий рік 
зустрічатиме на роботі 
Новий рік для зірок — найгарячіша 
пора, тож здебільшого зустрічають 
його на роботі. У них навіть при-
кмета така є: якщо новорічну ніч 
зустрінеш на корпоративі, то весь 
рік мине вдало.

Руслана розповіла, що Новий рік 
зустріне на центральній площі сто-
лиці — майдані Незалежності, а про-
довжить святкування вдома. «Зберу 
найближчих людей — і гулятимемо 
до ранку, — зізнається співачка. — 
До свята готуватиму різну смакоту. 
Обожнюю дарувати подарунки, ті-
шити рідних. Презенти купуватиму 
напередодні свята, бо весь листопад 
і грудень розписані практично від і 
до. На Різдво обов’язково поїдемо 
до рідного Львова. По-перше, лише 
там я відчуваю справжній дух Різд-
ва. По-друге, у моєї матусі 7 січня 
день народження — єдиний день у 
році, коли за столом збирається вся 
родина».

Світлана Лобода має щільний 
графік і, за її словами, Новий рік 
святкуватиме на сцені. «Проте я 
постараюсь якнайшвидше повер-
нутися до маленької донечки, аби й 
з нею відсвяткувати», — розповіла 
співачка.

Ірина Білик вирушить співати у 
Донецьк, а гурт «Пара Нормальних» 
вірить, що Новий рік на роботі — 
запорука успіху впродовж усього 
року, і традиції не зраджує. Співачці 
Йолці куранти проб’ють дванадцяту 
на роботі, зате потім зірка зі святко-
вим псевдонімом планує відірватися 
на повну. «Я Новий рік зустрічаю в 
прямому ефірі, — поділилася співач-
ка. — Потім поїду в теплі краї. Це се-
крет, але місце дуже круте».

«Золота рибка» Яна Клочкова 
збирається святкувати в Києві з рід-
ними, а опісля хоче поїхати кудись у 
гори.

Анастасія Волочкова з планами 
ще не визначилася: «Сидіти всю ніч 
біля «ящика» — така нудьга. А ось 
шампанське, баня, багаття на вули-
ці біля нашого заміського будинку 
— інша річ. А потім я полечу на свої 
улюблені Мальдіви. Мене запросили 
провести там січень».

Щоправда, не всі зірки забобон-
ні й воліють проводити Новорічні 
свята в колі сім’ї. Наприклад, Софія 
Ротару полетить на Мальдіви, Олек-
сандр Пономарьов відсвяткує Но-

вий рік у Карпатах, Сніжана Онопко 
проведе цей час із коханим чолові-
ком удома, а Міка Ньютон вирушить 
святкувати до Франції — спочатку у 
справах, а потім розважатиметься з 
друзями аж до Різдва.

Валерія з сімейством відпочива-
тиме на Маврикії, а Лоліта з новим 
чоловіком хоче зустріти 2012 рік 
у Китаї. Оксана Федорова, попри 
останні місяці вагітності, лаштуєть-
ся їхати на зимовий курорт, а Філіп 
Кіркоров полетить до новонародже-
ної доньки в Маямі.

Віра Брежнєва також планує 
провести свята в колі сім’ї. «Я б хо-
тіла так: коханий, діточки, друзі, ка-
мін, «Олів’є», ялинка, шампанське, 
щастя, сміх, любов. І разом потім 
піти гуляти в ліс або на площу», — 
мріє співачка.

До слова, деякі зірки примудря-
ються поєднувати приємне з корис-
ним. Зокрема, Ані Лорак та Ольга 
Сумська святкуватимуть на роботі, 
але збираються взяти свою сім’ю 
з собою. А вже після свят — по-
справжньому відпочити в теплих 
краях.

68-річний американський ак-
тор де Ніро та його дружи-

на Грейс Хайтауер скористалися 
послугами сурогатної матері, аби 
знову відчути радість батьківства. 
У них народилася дівчинка. Нага-
даємо, де Ніро одружився з Хай-
тауер у 1997-му році. Пара вже має 
13-річного сина Еліота. Крім того, 
зірка «Таксиста» має двох дорос-
лих дітей від першого шлюбу з Да-
йан Еббот і 16-річних хлопчиків-
близнюків від екс-подруги Тукі 
Сміт, яких так само народила су-
рогатна мати. 
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ОРИГІНАЛЬНЕ ВЕСІЛЛЯ 

ПОПОВНЕННЯ 

ЗІРКОВІ ПОДАРУНКИ 

Бльоданс відмовилася від обручки

Де Ніро став батьком у 68 років

Тайсон подарував дружині ванну, 
а Бекхем — сумку

Список найекстравагантніших 
різдвяних подарунків зірок 

склав «Hollyscoop». Спадкоєми-
ця готельної імперії Періс Хілтон 
сама собі купила подарунок на 
свята. Блондинка придбала роже-
вий «Bentley Continental GT» за 285 
тисяч доларів. Приладова панель 
автівки інкрустована діамантами, 
які так любить Періс. 

Дороге авто тепер матиме 
і співачка Мерайя Кері. Їй чо-
ловік подарував чорний «Rolls 
Royce Phantom» вартістю 400 ти-
сяч доларів. До того ж співачка 
їздитиме з особистим номером 
«mommyMC». 

Боксер Майк Тайсон, ще коли 
був одружений із Робін Гівенс, 

витратив два мільйони доларів на 
ванну для дружини. А ось Девід 
Бекхем виявився не надто оригі-
нальним: він подарував дружині 
Вікторії сумку «Hermes Himalayan 
Birkin» за 129 тисяч доларів.

Найбагатша телеведуча у сві-
ті Опра Уінфрі подарувала своїм 
співробітникам круїз Середзем-
ним морем. Подарунок коштував 
Опрі $750 тисяч. 

Вагітна співачка Бейонсе купи-
ла своєму чоловіку Jay-Z автівку 
«Bugatti Grand Sport» вартістю два 
мільйони доларів. А ось Джей не 
надто розщедрився, подарувавши 
дружині всі моделі сумок «Hermes» 
за цей рік. Репер витратив на них 
лише 350 тисяч.

Пол Маккартні впав зі 
сцени
Британський музикант Пол Маккартні упав зі 
сцени під час концерту в Ліверпулі. Завершив-
ши свій виступ, 69-річний екс-учасник «The 
Beatles» заточився на сходах і гулькнув униз. На 
щастя, музикант буцімто забився не сильно. За 
свідченням очевидця, після падіння він «лише 
обтрусився». Одначе такий конфуз для сера 
Пола вже не перший — торік під час концерту 
в Бразилії він зачепився за дроти й упав до-
лілиць. 

Пугачова не буде кумою 
Кіркорова
Алла Пугачова в недільному ефірі програми 
«Світське життя» зізналася, що не готова стати 
хрещеною новонародженої доньки співака Філі-
па Кіркорова. «Просто я вже тричі була хреще-
ною, тож не можу за законом», — пояснила свою 
відмову співачка. «Занадто багатьом уже хреще-
на мати», — вставив свої п’ять копійок тепер уже 
офіційний чоловік Пугачової Максим Галкін.

Яна Клочкова з синочком

Руслана Лижичко

Серед почесних гостей був і Кіркоров

Перевіряє свідоцтво про шлюб

Світлана Лобода


