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Американська співачка й акторка 
Вітні Х’юстон померла 11 лютого 
2012 року на 49 році життя в номері 
готелю у Лос-Анджелесі. Її без ознак 
життя в номері виявив охоронець 
Рей, він же подзвонив у службу 
911. Новина шокувала увесь світ. І, 
здається, дотепер у це неможливо 
повірити. 

Вітні Елізабет Х’юстон народи-
лася 9 серпня 1963 року в місті Іст-
Оранж (штат Нью-Джерсі, США). 
Її мати, Емілі Дрінкард (сценічний 
псевдонім — Сісі), була відомою ви-
конавицею євангельських пісень. 
У дитинстві Вітні співала у церков-
ному хорі. Замолоду була досить 
успішною фотомоделлю. В 1983 
році Х’юстон підписала контракт 
зі звукозаписною компанією Arista 
Records. Один із її перших синглів 
за назвою Hold Me відразу потра-
пив у Тор-50 США. Увесь наступний 
рік Вітні провела в роботі над своїм 
дебютним однойменним альбомом. 
Диск вийшов у березні 1984 року й 
почав потроху наближатися до вер-
шини національного чарта США, 
якої досяг у січні наступного року. 

У 1987 році темношкіра співачка 
одержала Grammy за сингл Saving 
All My Love For You. Завдяки цьому 
успіху альбом Whitney став першим 
альбомом, записаним жінкою, якому 
вдалося дебютувати в чартах США 
на першому рядку. 

У тому ж році Вітні дебютувала 
у великому кіно у фільмі «Охоро-
нець». Більшу частину 1990-х років 
зірка займалася своєю акторською 
кар’єрою, але в 1998-му випустила 

черговий альбом, яким спробува-
ла повернути собі втрачену славу 
першої поп-діви. У 2001 році у світ 
вийшов ще один альбом Вітні — 
Love Whitney, а через рік — диск Just 
Whitney. Альбом набув золотого ста-
тусу в багатьох країнах Європи.

Особисте життя Вітні не було та-
ким же успішним, як кар’єра співач-
ки й акторки. У мас-медіа з’являлися 
повідомлення про її романтичні за-
хоплення: Джерман Джексон, Рен-
далл Каннінгем, Едді Мерфі. 

«Моє життя ідеальне, — ділила-
ся Вітні, — я записую новий альбом, 
у мене укладений вигідний контракт 
зі студією «Аріста», а з моїм наре-
ченим Едді Мерфі в нас чудові сто-
сунки». Але випадковий коментар 
змусив її задуматися: «У вас такі 
ж чудові стосунки, як були у твоїх 
батьків. Відкрий очі, Вітні, ви просто 
дружите, а любов — це щось зовсім 
інше. Хіба що тобі подобається те, 
що Мерфі багатий і знаменитий…». 
Коли 27-річна Вітні розірвала за-
ручини, вона зізналася: «У наших 
стосунках із Едді було значно біль-
ше взаємного дружнього розуміння, 
ніж справжньої пристрасті». 

Найбільше на світі вона бояла-
ся спокійних і розмірених стосун-
ків. Відомий виконавець репу Боббі 
Браун уразив серце поп-діви, наче 
шкільний хуліган, здатний полонити 
душу тихої відмінниці.

Звістка про заручини Вітні з нар-
команом, кримінальником, дебоши-
ром, відвертим мерзотником Боббі 
Брауном стала несподіванкою. Але 
в 1992 році відбулося розкішне ве-
сілля, на яке запросили вісім сотень 

гостей. Але мало хто вірив, що цей 
шлюб протримається довго…

Проблеми почалися ледве не з 
першого дня шлюбу. Дива не стало-
ся, і Боббі Браун не перетворився на 
зразкового чоловіка. До дружини ж 
ставився цинічно й жорстоко — від-
разу ж після весілля почав бити Ві-
тні. Сусіди не раз викликали поліцію 
через шум і галас. Вона намагалася 
приховувати синці й навіть не зга-
дувала про розлучення. Так і мину-
ло п’ять років подружнього життя. 
Постійні сварки, бійки, пиятики, 
зради. За цей час вона не випустила 
жодного альбому! Їй просто було не 
до кар’єри. Вітні намагалася виправ-
дати чоловіка й захищала його, що 
б той не скоїв. Себе ж намагалася 
переконати, що саме таким і буває 
божевільне кохання…

Але Вітні втомилася від буйного 

характеру чоловіка й вирішила роз-
лучитися з ним. Уже через рік вона 
випустила новий сольний альбом 
— і це після восьмирічної перерви! 
У пресі зазначали, що Х’юстон ніко-
ли не була в такій чудовій формі, як 
тепер. А Браун зненацька усвідомив, 
що Вітні — усе найважливіше й най-
дорожче в його житті. І зробив усе, 
щоб її повернути: перестав бігати по 
коханках, пройшов курс лікування 
від алкогольної залежності… І серце 
жінки здригнулося…

Разом із Брауном у життя Вітні 
повернувся хаос. Знову були запіз-
нення на репетиції, зриви концертів, 
відмови від ефірів… Чутки про про-
блеми з наркотиками ставали все 
більше схожими на правду. Х’юстон 
неодноразово з’являлася на публіці 
з нездоровим блиском у очах… На 
всі питання журналістів про нарко-

залежність завжди впевнено відпо-
відала «ні», доки у 2002 році таки не 
зізналася в телевізійному інтерв’ю, 
що нюхала кокаїн, курила марихуа-
ну й ковтала пігулки. Проте одразу ж 
запевнила глядачів, що все це в ми-
нулому, зараз у неї нема таких про-
блем. А вже 16 березня 2004-го Вітні 
опинилася на лікарняному ліжку че-
рез проблеми з наркотиками.

Зрив стався у той момент, коли 
здавалося, що розквіт її творчої 
кар’єри лишень попереду. І все ще 
буде: оплески, квіти, інтерв’ю, визна-
ння публіки. Х’юстон зібрала свою 
команду, здійснила світове турне, 
почала роботу над новим альбомом 
разом зі знаменитим продюсером 
Клайвом Девісом.

Вона не збиралася здаватися. Не 
про таке життя Вітні мріяла в ди-
тинстві. Співачка планувала усерйоз 
узятися за здоров’я, підлікувати не-
рви, щоб позбутися проблем із голо-
сом. Вона хотіла випустити новий 
альбом, зіграти у фільмі «Блиск». 
Підписала новий контракт на сто 
мільйонів доларів. Вона ще досить 
молода, щоб почати все спочатку.

Розлучилася Х’юстон із Брауном 
у 2007 році. А 1 вересня 2009 року 
поп-співачка випустила новий аль-
бом, повернувшись на сцену після 
семирічної перерви.

Кажуть, дізнавшись про смерть 
колишньої дружини, Боббі Браун роз-
ридався та ще довго не міг заспокоїти-
ся. Тепер йому нікого більше мучити. 
Їхня ж із Вітні донька, 19-річна Боббі 
Крістіна, дізнавшись про смерть ма-
тері, потрапила зі стресом до лікарні. 
Віднині дівчині нікого любити.
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Гурт «ВІА Гра» 
рекламуватиме віагру
Через 11 років після створення гурт «ВІА Гра» 
врешті погодився рекламувати однойменні 
пігулки для підвищення потенції. У лютому від-
будеться кастинг на рекламу, тоді ж пройдуть і 
зйомки ролика. Уже відомо, що головним геро-
єм відео буде чоловік спортивної статури, упев-
нений у собі, а-ля Джордж Клуні. Режисер, який 
колись працював із Деппом, обіцяє рекламу 
європейського рівня. У зйомках також братиме 
участь півсотні моделей у якості масовки.

Пугачова розповіла про 
секс із Галкіним
В ефірі програми каналу НТВ «Ти не повіриш» 
Примадонна поділилась інтимними таємни-
цями і розповіла про секс із Галкіним. «Мені 
здалося, що він має бути гарним коханцем, а 
мені якраз цього бракувало. І я не розчарува-
лася. Про що ще я могла думати? Звісно, ні про 
що», — зізналася Пугачова. Каже, що, вперше 
зустрівшись із пародистом, зразу зрозуміла, на 
що він здатний: «Ми ж дорослі люди! З’явився 
шалений потяг. Я навіть не очікувала».

Вітні Х’юстон виправдовувала та захищала свого чоловіка
Незважаючи на те, що він її бив і підсадив на наркотики


