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Російський гуморист Максим 
Галкін майже сім років будував 

замок своє мрії у селі Грязь. Ка-
жуть, маєток у три тисячі квадрат-
них метрів обійшовся Максу в 10 
мільйонів доларів. За словами ар-
хітекторів, які проектували та де-
корували замок, через неправдиві 
чутки у пресі про помешкання Гал-
кіна вони вирішили самі розказати 
про зіркове житло. 

«Максим розповів нам, що 
замок йому наснився, — кажуть 
проектувальники палацу. — Він 
із дитинства мріяв про замок. Але 
справді зважився на це будівни-
цтво, коли побачив конкретне міс-
це — пагорб у селі Грязь. Максим, 
певно, й не сподівався, що там 
житиме Алла Борисівна. Та коли 
вона з’явилася в цьому замку, то 
будинок відразу змінився на кра-
ще. Галкін казав нам, що в замку 
повинні бути кімнати для гостей 
і друзів. Але ми не розраховували, 
що він буде таким величезним!». 

Крім того, за словами творців 
замку, в будівлі є потаємні кімна-
ти та всілякі приколи. «Максиму 
одразу сподобалася ця ідея. Це ж 
чудово: з однієї кімнати можна по-
трапити прямо в протилежне кри-
ло. Або в потаємну комірчину», — 

зауважують архітектори.
Також у палаці зіркового по-

дружжя є дитяча кімната. Але вона 
поки не обставлена, бо Максим бо-
їться наврочити.

«Є басейн. Він декорований у 
китайському стилі, знаходиться в 
окремій будівлі, куди можна по-
трапити тільки через підземний 
хід. При басейні — SPA-центр, — 
кажуть проектувальники житла. 
— В Алли Борисівни не одна кім-
ната в замку. В неї є своє окреме 
крило. Як у справжньої королеви. 
Покої Пугачової виконані в дуже 
ніжних, пастельних тонах».

  РОЗКІШНЕ ЖИТТЯ

Архітектори розповіли про замок 
Галкіна та Пугачової

  ВІДВЕРТО

Зірка «9 роти» був важким 
підлітком

Молода співачка Соня Кей 
впевнено йде по стопах сво-

єї зоряної тітки Софії Ротару. За 
останні кілька місяців племінниця 
народної артистки СРСР уже всти-
гла презентувати два відеокліпи. А 
днями в Києві завершилися зйом-
ки третього відео Соні на пісню 
«Города». «Нову пісню сміливо 
можна назвати піснею про моє 
сьогоднішнє життя, — зізналася 
Соня Кей. — Постійні перельоти: 
Київ — Лондон, Україна — Ан-
глія... Це все про мене. Я постійно 
повертаюся в одну з країн, тому 
що в одній живуть рідні та близькі 
мені люди, там я займаюся твор-
чістю, а в іншій — живу і вчуся. І 
Київ, і Лондон постійно у моєму 
серці».

За словами продюсера співач-
ки, в кліпі «Города» буде показа-
но саме таке життя — між двома 
містами. Зазначимо, що родичка 
Софії Ротару зосереджена не тіль-

ки на музичній кар’єрі. У Лондоні 
Соня Кей здобуває освіту дизайне-
ра інтер’єрів і вже може похвали-
тися успіхами в цьому напрямку.

Російський актор Артур Смо-
льянінов, відомий ролями у 

фільмах «9 рота» і «Спека», був 
дуже важким підлітком. Про це 
він розповів у одному з телешоу. 

За словами артиста, в перехід-
ному віці він був дуже агресивним. 
«Найскладніші часи нашого життя 

з мамою та вітчимом були, мабуть, 
у період із 11 до 13 років, — роз-
повідає актор. — Я почав їздити на 
футбол і вболівати за «Спартак». 
На матчах ми часто випивали та 
буянили. Одного разу вітчиму на-
віть довелося замкнути мене в ту-
алеті, забивши двері цвяхами, щоб 
я прийшов до тями. Я тоді кричав і 
розгромив усе, до чого зміг дотяг-
нутися, — зламав пральну машину 
і вирвав усі полиці. Так соромно 
було зранку!» — згадує Артур.

У школі Смольянінов не хотів 
учитись і ставився до вчителів із 
неповагою. «Після однієї скан-
дальної витівки мене відсторони-
ли від занять на три дні», — каже 
Артур. Цікаво, що у 13 років хло-
пець потрапив на облік у дитячу 
кімнату міліції.

А через рік Артур пішов і са-
мостійно став на облік до картоте-
ки «Мосфільму». «Я розумію, що в 
моєму житті було всього дві доро-
ги: або в актори, або у в’язницю», 
— зізнається він.

16 квітня на телеканалі «Україна» 
вийшла прем’єра нового шоу «Гово-
рить Україна». В ньому бере участь 
відома співачка Едіта П’єха. Під час 
зйомок журналісти поспілкува-
лися з зіркою. Вона розповіла, як 
Горбачов не давав їй слова сказати, 
про свою наполеонівську гвардію й 
онука Стаса.

— Едіто Станіславівно, ви ско-
ро відзначите круглу дату — 55 ро-
ків творчої діяльності...

— Я б сказала, не 55 років, а 130! 
Це я так підсумовую — 75 років від 
народження і 55 років на сцені. Я ж 
сама провінційна — шахтарське ді-
вча. Народилася в глибинці на пів-
ночі Франції. Моє дитинство з 2-х 
років до 9-ти — війна, бомбардуван-
ня, окупація, втрата тата, брата. По-
тім життя в Польщі з 9-ти до 18-ти 
— знову маленьке шахтарське міс-
течко. Провінційне минуле завжди 
залишає великий слід у людині. Я 
ніколи не була нахабною, та й кому-
нікабельною мене назвати не можна. 
Плюс католицьке виховання. Тому, 
коли стала артисткою, спочатку було 
складно звикнути до кардинальних 
змін. Я все життя знала своє місце, 
як добре видресируваний пес.

— Ви співали і для Хрущова, і 
для Брежнєва, і для Горбачова. Роз-
кажіть, як це було. Можливо, з ки-
мось вас пов’язує особлива історія?

— Хоч я була і надто скромною, 
ставши артисткою, іноді дозволя-
ла собі побешкетувати. Наприклад, 
якось у Берліні (тоді ще НДР) була 
зустріч при радянському посоль-
стві Хонеккера (політичний діяч, 
керівник НДР) і Брежнєва. Мене 
попросили заспівати пісню «Вели-
чезне небо», і після мого виконання 
на сцену піднімається сам Леонід 
Ілліч із величезним букетом черво-
них троянд. Я тільки-но подякувала 
йому, і він уже почав спускатись, аж 
тут раптом я кажу: «А поцілувати?». 
Він підійшов до мене, міцно обійняв 
і чмокнув у щічку (сміється). Коли з 
Горбачовим познайомилась, усе хо-
тіла щось йому сказати, а він мені й 
слова не давав вставити. Все гово-
рив: «Ми з Раїсою вас дуже любимо! 
Раїса має таку зачіску, як у вас!». І ще 
багато компліментів. Із Хрущовим 
особисто не знайома. 

— Завдяки вашому першому 
чоловіку, Олександру Броневиць-
кому (радянський композитор), 

про вас дізнався весь СРСР. Ви 
прожили 20 років у шлюбі, але чо-
ловік не був вам вірним...

— Він був по життю артистом. 
Він ніколи не зупинявся, мав жагу 
пізнавати щось нове. На його думку, 
він не зраджував мені, а розважався. 
Думав, що це природно. Я йому про-
щала, а потім настав такий момент, 
коли зрозуміла, що хочу сім’ю. 

— Ходили легенди про ревнощі 
Броневицького...

— Ой, він був патологічно рев-
нивим! Але я ніколи не давала при-
воду. Та й ми скрізь були разом — 
перельоти, гастролі, тури. А одного 
разу, коли мали летіти в Канни, чо-
ловікові не встигли оформити візу. І 
я полетіла з Муслімом Магомаєвим. 
Але Броневицький якимось дивом 
таки відкрив візу й прилетів одразу 
після нас. І тут уночі по прямісінькій 
стіні залізає в вікно з криком: «Де ти 
ховаєш Магомаєва? Я знаю, що він 
тут!». Він сам собі усе це вигадав і су-
див мене в міру власної розпусності.

— Але з другим чоловіком ви 
познайомилися, будучи в шлюбі з 
Броневицьким?

— Він сам нас і познайомив. 
Якось привів його до нас у гості. 
Й мені раптом здалося, що з ним я 
зможу створити справжню сім’ю. 
Він був спортсменом зі значними 
досягненнями, нагородами. Та з ча-
сом, коли ми вже були разом, його 

успіхи зміліли, він став сильно пити. 
У мене — сцена, гастролі, виступи, я 
просто не встежила. Він потайки на-
пивався і потроху перетворювався 
на алкоголіка. Третій мій шлюб теж 
не склався. 

— Подейкують, що ваш онук 
Стас потрапив у шоу-бізнес і на 
«Фабрику» тільки завдяки вашим 
зв’язкам. Це так?

— Ніхто в нашій сім’ї не знав, 
що Стас пішов на «Фабрику зірок». 
Також пліткували, що я передала 
онукові своє прізвище задля його 
подальшої кар’єри. Це маячня. Ще 
будучи зовсім маленькою, на похо-
ронах свого батька (співачці було чо-
тири роки, — авт.), я пообіцяла собі: 
якщо у мене буде син, назву його на 
честь тата — Станіслав П’єха. Та Бог 
дав мені доньку, яка згодом подару-
вала внука. Я довго вмовляла Ілони-
ного чоловіка назвати його Стасом. 
А потім донька зустріла іншу люди-
ну... І тоді я оформила опікунство 
над Стасом, аби завжди стежити за 
ним, брати його на всі гастролі. Опі-
кунство дозволило дати внукові моє 
прізвище. І в цьому не було жодних 
корисливих цілей. Просто здійсни-
лася моя дитяча мрія — назвати 
якщо не сина, то хоч онука на честь 
свого тата.

Ірина ПОЛІЩУК (за матеріалами 
газети «Сегодня»)
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  ВІДЕОКЛІП

  СПРАВИ СІМЕЙНІ Племінниця Софії Ротару 
розривається між двома 
столицями

Настя Приходько розказала, чому 
повернулася до чоловіка

Українська співачка не любить 
розповідати про своє особисте 

життя, але нещодавно відбулася 
подія, що змусила її переглянути 
стосунки між чоловіком і жінкою, 
— Настя повернулася до грома-
дянського чоловіка. Сварка в неї 
була не з ним, а з його родичами, 
які буквально повстали проти їх-
ніх взаємин. 

На Новий рік Настя й Нурік 
зустрілися, вони довго розмовля-
ли, шукали вихід із ситуації, а по-
тім вирішили почати все спочатку, 
адже в них є багато спільного, та й 
дитині краще рости в повній роди-
ні. Поки вони жили окремо, тато 
не забував про маля, проводив із 
Наною багато часу. З родичами 
Нуріка зірка вирішила взагалі не 
спілкуватися. 

Анастасія також зізналася, що 
мріє про весілля. Найближчим 
часом вони зареєструють свої сто-
сунки.

Адель стала найбагатшою 
британською співачкою
Британську зірку кіноепопеї про Гаррі Поттера 
Деніела Редкліффа та британську співачку 
Адель визнали найбагатшими молодими 
зірками. Так, лише за рік 23-річна Адель, яка 
в лютому виборола шість статуеток «Греммі», 
збільшила свої статки до $31,8 мільйона. У 
молодого актора Деніела Редкліффа у 2011-му 
було 48 мільйонів фунтів стерлінгів, а в 2012-му 
в його скарбничці стало вже 54 мільйони.

Сергій Безруков зізнався, 
що зіграв Висоцького
Як відомо, довгий час зберігалася інтрига 
навколо актора, який зіграв головну роль у 
фільмі «Висоцький. Дякую, що живий». У новій 
передачі Першого каналу «Вечірній Ургант», 
прем’єра якої відбулася в понеділок увечері, 
Безруков був першим запрошеним гостем. 
Ведучий Іван Ургант запитав актора, чи правда, 
що саме він зіграв Висоцького в одноймен-
ному фільмі. Безруков після вагань відповів: 
«Так».

  ВТРАТИ

Олександр 
Пороховщиков 
помер у Великодню 
ніч

Едіта П’ЄХА: 

Російський актор Олександр По-
роховщиков помер на 73-му році 

життя. Його серце зупинилося вночі 
з 14-го на 15 квітня. Медики намага-
лися реанімувати актора, та зусил-
ля виявилися марними. Про те, що 
його дружина вчинила самогубство, 
він так і не дізнався.

За словами джерела із медичного 
кола, Пороховщиков помер у резуль-
таті раптової зупинки серця. Ситуа-
ція ускладнилася тим, що в Олексан-
дра Шалвовича була дуже серйозна 
серцева патологія.

Я все життя знала своє місце, 
як добре видресируваний пес


