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Відомий виконавець Григорій 
Лепс, якому цього року випо-

внюється 50, розповів про супер-
ечку, свідком якої став метр ві-
тчизняної естради Йосип Кобзон. 
Той, хто програв, виплатить міль-
йон доларів.

Григорій Лепс ніколи не при-
ховував, що свого часу серйозно 
захоплювався алкоголем і навіть 
пережив дві коми через цю згубну 
звичку. Проте останнім часом по-
пулярний артист узагалі не п’є. 

Виявляється, причина не тіль-
ки в успішній кар’єрі та щасли-
вому особистому житті, але й у 
суперечці. Співак уклав парі, що 
не буде пити до 50 років. «Зі сво-
їм другом, це було 24 липня 2010 
року, — каже Лепс. — В Ізраїлі 
побилися об заклад, що взагалі ні 
грама... Я у цьому плані чесна лю-
дина, я себе знаю. Якщо програю, 
то я нічого не отримую. А якщо 
виграю — то мільйон. Залишилося 
трохи протриматися!». 

  ЗІРКОВЕ ПОПОВНЕННЯ

Крістіна Орбакайте народила 
доньку

Кажуть, виконавець ролі док-
тора Хауса в однойменному 

серіалі Х’ю Лорі погодився висту-
пити в Києві за 200 тисяч доларів. 
До концерту актора та музиканта 
залишилося трохи більше трьох 
місяців. Але 50% квитків уже роз-
куплено. Переговори про візит ар-
тиста в Україну тривали близько 
року. Поселити британця плану-
ють у п’ятизірковому готелі в но-
мері категорії «суперлюкс».

Утім, райдер Лорі не містить 
якихось надзвичайних вимог. Ак-
тор замовив трохи фруктів, сиру, 
натурального соку, вино і горілку. 
Що цікаво, Х’ю дегустує алкоголь 
винятково іноземного виробни-
цтва. Саме так прописано в його 
райдері. Але головна проблема, 
яку зараз вирішують українські 
промоутери, — це зарубіжні жур-
нали та газети, які збирається на 
дозвіллі в Києві читати актор.

Більшість видань в Україні 

просто не продається, тому най-
ближчим часом Лорі запропо-
нують альтернативний варіант. 
Відомо, що Х’ю летить разом із 
двадцятьма технічними співро-
бітниками, а також із особистим 
костюмером і гримером. До того 
ж артист пообіцяв здивувати сто-
личних фанатів піснею україн-
ською мовою.

Нагадаємо, концерт Х’ю в Киє-
ві відбудеться 20 червня. 

30 березня російська співачка 
Крістіна Орбакайте народи-

ла третю дитину. Донечка викона-
виці з’явилася на світ у американ-
ському курортному місті Маямі. 

Новиною зіркова породілля 
поділилась у своєму Twitter. «30 
березня о 19:58 за тутешнім часом 
я народила доньку! Вітайте мене! 
Ура-а-а!» — написала Орбакайте 
у блозі. 

Однією з перших Крістіну при-

вітала телеведуча Анфіса Чехова, 
яка і сама незабаром стане мамою. 
«Крістіно, від усієї душі вітаю! 
Донька — це чудово! Їй у спадок 
перейде краса й чарівність мами. 
Здоров’я вам обом», — написала 
вона у Twitter. 

Дівчинку назвали Клавдією. Її 
знімки вже можна побачити у со-
цмережі. Фото малюка на радощах 
оприлюднила Аліна Рьодель — 
найближча подруга Пугачової.

Днями в Інтернеті з’явилися перші 
знімки Сергія Свєтлакова та Віри 
Брежнєвої, які разом знімаються в 
пригодницькій комедії Олександра 
Войтинського «Джунглі». Судячи з 
цих фото, зірок пов’язують тільки 
робочі стосунки. Заради зйомок 
співачці довелося пробути в Таїлан-
ді цілий місяць.

Від’їзд Сергія Свєтлакова та Віри 
Брежнєвої на зйомки в Таїланд ви-
кликав чимало пліток. Як на зло, 
терміни зйомок збіглися з днем на-
родження дружини Сергія, тому за-
для роботи з Вірою йому довелося 
знехтувати коханою жінкою. Звісно, 
цей факт не міг не здійняти галасу 
навколо акторів і їхнього буцімто 
роману. Однак у Мережі нарешті 
з’явилися фотографії, які доводять, 
що колег пов’язують винятково про-
фесійні відносини. 

Втім, 33-річна дружина актора 
зовсім не образилася, що її чоловік 
обрав не святкування її дня наро-
дження, а роботу. Адже кар’єра у 
великому кіно останнім часом ви-
йшла для Сергія Свєтлакова на пер-
ший план. Гуморист став зніматись у 
серйозних фільмах, останнім із яких 
є гостросюжетний трилер «Камінь», 
а попереду в нього ще кілька цікавих 
проектів.

Попри те, що зйомки «Джунглів» 
відбувалися в сонячній країні, акто-
рам було нелегко. Вони працювали 
за такої спеки, що довелося найняти 
невеликий штат із місцевих жителів 
із парасольками та віялами, щоб хоч 
якось полегшити перебування зірок 
на сонці.

У фільмі йдеться про подружжя, 
що вирушає на тропічні острови, 
аби врятувати свій шлюб. Одна-
че бути разом 24 години на добу в 
райському куточку для пари вияв-
ляється справжнім випробуванням. 
Подейкують, що творці стрічки при-
готували для глядачів кілька досить 
відвертих сцен із участю Сергія та 
Віри. Чи так це, можна буде дізна-
тися в грудні 2012 року, коли фільм 
вийде у прокат.

Брежнєва каже, що родина наси-
лу її відпустила.

— Я думаю, що це були б дивні 
стосунки, якби чоловік легко від-
пускав кохану жінку на місяць, — 
ділиться думками акторка. — Та я й 
сама наважилася не відразу, бо ж у 

мене сім’я, та й іншої роботи не бра-
кує. — А втім, сам проект видався 
мені доволі цікавим, хоч і вимагав 
тривалого часу для зйомок. Тут уже 
треба було або відмовлятися, або по-
годжуватися на такі умови.

До слова, у Таїланді під час зйо-
мок Віра травмувала плече. До того 
ж, за словами 30-річної блондинки, 
через завантаженість на роботі вона 
пережила стрес.

— У мене нещодавно був стрес 
від того, що я торік забагато пра-
цювала й дуже втомилася, — розпо-
відає Брежнєва. — Проте не можу 
сказати, що мене накрило, навпаки, 
я ще чіткіше стала розуміти свої ба-
жання й цілі. Ясно бачу, як досягти 
балансу та гармонії. І розуміючи це, 
до цього й прагну. 

Попри багатого чоловіка, Віра 

запевняє, що хоче сама заробляти 
гроші. Сексапільна білявка досить 
часто знімається у рекламі дезодо-
рантів. Як пояснює співачка, робить 
це, зокрема, й задля заробітку.

— Я заробляю сама й хочу ро-
бити це надалі, — каже жінка. — І 
якщо мені пропонують хороші про-
екти й контракти, я їх розглядаю, 
раджуся зі своєю командою, а далі 
співпрацюю. Тим паче, що мені не-
обхідно постійно вкладати кошти у 
власний розвиток і кар’єру, а також 
жертвувати на благодійність. Нікого 
не прошу мені в цьому допомагати. 
Я рекламую продукцію, в якій аб-
солютно впевнена. І хотіла б, рекла-
муючи засоби гігієни та догляду за 
собою, аби жінки розуміли, що їх 
потрібно використовувати.

Світське життя
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  VIP-ВІЗИТ

  КОНКУРС КРАСИ

Х’ю Лорі виступить у Києві 
за $200 тисяч

«Міс Україна-2012» стала Карина 
Жиронкіна

31 березня у Національній опері 
обрали «Міс Україну-2012». 

У фіналі конкурсу краси взяли 
участь 27 дівчат із усієї України.
До складу журі увійшли ізраїль-

ська манекенниця й екс-подружка 
Леонардо ДіКапріо Бар Рафаеллі, 
дружина віце-прем’єра Вікторія 
Тігіпко, телеведучий Олег Панюта, 
власник ювелірного дому Максим 
Арцинович, президент «Міс Украї-
на» Сергій Матяш. 

Шоу, режисером якого була 
хореограф Олена Коляденко, мало 
три частини. Перший вихід був у 
стилі кориди, дівчата дефілювали 
під арію Кармен. Вихід у купаль-
никах був поставлений у стилі 
східного танцю. 

Після дефіле у вечірніх сукнях 
журі відібрало шістьох фіналісток. 
Конкурсантки вражали кмітливіс-
тю й дотепністю, відповідаючи на 
запитання ведучих. Зрештою «Міс 
Україна-2012» обрали конкурсант-
ку під четвертим номером Карину 
Жиронкіну. Переможниця розпо-
віла, що навчається на заочному 
відділенні Харківської державної 
академії дизайну та мистецтв, а в 
майбутньому збирається стати ди-
зайнеркою інтер’єрів. 

Пугачова зробила тату з 
ініціалами Галкіна
Схоже, 63-річна Алла Пугачова впевнена у сво-
єму шлюбі з 35-річним Максимом Галкіним на-
стільки, що навіть увічнила його ініціали у себе 
на плечі. Перейнявши моду в західних зірок, 
королева російської сцени й собі зважилася на 
романтичний вчинок. Співачка начебто зроби-
ла собі тату. Тепер ліве плече Алли Борисівни 
прикрашають ініціали її молодого чоловіка — 
Максима Галкіна.

У Лос-Анджелесі вручили 
«Золоту малину»
У Лос-Анджелесі 1 квітня оголосили лауреатів 
сатиричної премії в галузі кіно — «Золотої 
малини», що присуджується за найгірші роботи 
в кінематографі. «Тріумфатором» стала комедія 
«Такі різні близнюки» Денніса Дугана, що 
одержала десять малин. Провальна стрічка 
встановила рекорд у 32-річній історії антипре-
мії, зібравши чи не весь урожай пластикових 
ягід разом із коміком Адамом Сендлером, який 
виконав у цьому фільмі головні ролі.

Віра БРЕЖНЄВА:

  ПАРІ

Лепс кинув пити через мільйон 
доларів

Я заробляю сама і хочу робити 
це й надалі


