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Легендарний продюсер Барі 
Алібасов напередодні 65-річ-

чя вшосте офіційно одружується. 
Цього разу його обраниця — ча-
рівна блондинка Ліліана Максимо-
ва, якій усього 25 років.

«Вчора я зробив Ліліані пропо-
зицію, подарував каблучку з білого 
золота з діамантами, хоча ненави-
джу все це, сам ніколи прикрас не 
ношу. Це буде моє перше весілля з 
каблучками — всі колишні п’ять 
були без них», — розповів Аліба-
сов «Комсомольской правде».

Знайома пара давно — Ліліа-
на була прес-аташе Алібасова, але 
по-справжньому зблизилися мен-
ше року тому після пожежі в його 
квартирі.

За словами Барі, зі згорілого 
помешкання йому довелося пере-
їхати до сина. Саме в цей час там 
квартирувала Ліліана — вона по-
друга дружини Барі-молодшого 
Наді, з якою вони недавно розлу-
чилися. У тій самій квартирі після 
того, як улітку закінчать ремонт, 
вони і планують зіграти скромне 
весілля.

«Весілля будемо святкувати в 
будинку в Москві. Ніколи я одру-
жень не проводив широко. Чим 
закінчуються ці пишні весілля, 
ми знаємо! Оскільки я прагматик 
і абсолютний реаліст, то ніколи з 
цього фетиша не роблю. Все тіль-
ки для своїх, осіб 50 буде. Закінчи-
мо ремонт і відзначимо далеко не 
першу шлюбну ніч», — наголосив 
новоспечений наречений.

Російський шоумен Сергій 
Свєтлаков залишився без сво-

го новенького джипа Mazda CX7. 
Машину вкрали прямо з подвір’я 
артиста на Рубльовському шосе.

Інцидент стався пізно вночі. 
«Викрадачі були професіоналами. 
Вони зламали захисну систему та 
діяли так тихо, що ніхто нічого 
не почув, — розповіли у поліції. 
— Автомобіль, найімовірніше, ви-
крали на замовлення. Навряд чи 
він зараз у Москві», — додали пра-

воохоронці.
Про зникнення автівки у полі-

цію заявила дружина Сергія Юлія. 
Вона зауважила, що вартість вкра-
деної іномарки складає близько 
40 тисяч доларів. Причому авто-
мобіль зовсім новий. Його навіть 
«обкатати» не встигли.

До речі, джип мав страхов-
ку, тому страхова компанія має 
повернути зірці «Нашої Раші» і 
«Прожекторперісхілтон» повну 
вартість машини.

У Свєтлакова вкрали новенький 
необкатаний джип

Пішов із життя народний артист Росії 
Едуард Хіль

Народний артист Росії Едуард 
Хіль помер на 78-му році жит-

тя в ніч на понеділок, 4 червня. На-
прикінці травня стало відомо, що 
Едуард Анатолійович переніс ін-
сульт і був госпіталізований. Його 
стан оцінювався як тяжкий.

Едуард Хіль народився 4 верес-
ня 1934 року. З його голосом асо-
ціюються такі відомі пісні, як «С 
чего начинается Родина?», «У леса 
на опушке...», «На безымянной 
высоте», «Человек из дома вышел», 
«Ходит песенка по кругу», «Не 
плачь, девчонка» й інші.

У 2010 році Хіль пережив дру-
гий сплеск популярності — тоді в 
Інтернет був викладений відеокліп 
із виступом співака, записаний 
ще в роки його молодості. Ролик, 
у якому Хіль виконує вокаліз «Как 
я рад, ведь я наконец возвращаюсь 
домой!», став дуже популярним. 
Співак став відомий багатьом за-
рубіжним слухачам, які назвали 
виконавця «містер Трололо».

Колишня солістка «ВІА Гри» Надія 
Мейхер-Грановська запевняє, що 
лише з народженням дочки від-
чула себе жінкою. До слова, свою 
доню співачка-телеведуча назвала 
Анною і вірить, що їхня з бізнесме-
ном Михайлом Уржумцевим сім’я 
— міцна.

Як відомо, Надія Мейхер наро-
дила 22 березня у Києві. А от те, що 
вона вагітна, 30-річна зірка відчула 
не одразу. 

— Незважаючи на всі жіночі 
нюанси, про «цікавий стан» я ді-
зналася не одразу. У той час у «ВІА 
Гри» без перерв тривали гастролі, 
і нездужання списувалося на вто-
му. І тут раптом почався настільки 
жорстокий токсикоз, що я перетво-
рилася на зомбі: живу на автоматі, 
прокидаюся і засинаю в однаковому 
стані слабкості, весь час щось десь 
болить... — згадує Мейхер.

За словами Наді, коли вона но-
сила під серцем сина Ігоря, то нічого 
такого не відчувала.

До слова, батька своєї другої ди-
тини й цивільного чоловіка росій-
ського бізнесмена Михайла Уржум-
цева Мейхер продовжує називати 
просто коханим.

— Чоловік? Я волію називати 
Мішу коханою людиною. Ми не 
розписані офіційно. Ні, не тому, що 
цього не хочемо або упереджено ста-
вимося до реєстрації, — просто на 
все свій час. Встигнемо ще! Про ва-
гітність я йому сказала відразу, коли 
зробила тест і побачила дві смужки, 
— розповідає Надя. — На щастя, 
того дня Міша був поруч зі мною у 
Києві, а не в Петербурзі, де його час-
то тримають справи. Скажу чесно, у 
перші хвилини ми... розгубилися. Не 
очікували, що це станеться зараз. 

Зірка каже, що, будучи здоро-
вими та закоханими одне в одного 
людьми, вони з коханим припуска-
ли, що колись народять дитину, й 
жили за принципом: «Бог дасть — 
народимо». 

— Тим паче, що у мене й у Миш-
ка вже є діти, — додала співачка. 
— Михайлу було простіше, у нього 
бізнес. А от мої творчі плани були 
розписані на рік уперед.

Як відомо, під час пологів 
Уржумцев був поруч із Надією.

— Замість того, щоб чекати за 
дверима, як інші татусі, Михайло 
сидів поруч, тримав за руку, роз-
важав розмовами. На все життя 
запам’ятаю це! Така колосальна під-
тримка... Він моя друга половина, 
поруч із ним я почувалася спокійно, 
впевнено, захищено. Анечка нас із 
Мішею ще міцніше з’єднала. Хоча 
мені здавалося, що це вже неможли-
во: ми й так неймовірно близькі, — 
йде на відвертості Надя.

За словами Мейхер, Михайла 
Уржумцева вона зустріла три роки 
тому, в березні, з легкої руки актри-
си та сценаристки Ренати Литвино-
вої. Литвинова саме презентувала 
у Москві колекцію жіночого одягу 
компанії, гендиректором якої є Ми-
хайло. До столиці Росії Мейхер по-

трапила дивом — каже, на рейси до 
Білокам’яної того дня був аншлаг.

— І ось перед показом сидимо ми 
з Ренатою в гримерці, спілкуємося. 
Вона каже: «Одягни мій капелюшок, 
нафарбуй губи червоним, поекспе-
риментуємо». Дивлюся у дзеркало, 
фарбую губи... Раптом двері відчи-
няються, входить високий стрункий 
чоловік із букетом бордових троянд. 
У мене майнула думка: «Який ціка-
вий!». І дарує Ренаті, — розповідає 
Надія. — Вона представляє: «Ми-
хайле, це Надія Грановська». Так і 
познайомилися. На фуршеті розго-
ворилися — про рекламу, про інтер-
еси, про роботу. Виявляється, його 
компанія збиралася зробити Віру 
Брежнєву та мене обличчями нової 
марки.

За словами Мейхер, вони з 
Уржумцевим тоді обмінялися те-
лефонами, але стосунки у них 
зав’язалися через кілька місяців.

— Я була обережною, і Міша не 
поспішав... Знаєте, після народжен-
ня Ігоря я якось не замислювалася ні 
про родину, ні про нових дітей. Ніяк 
не зустрічався чоловік, від якого за-
хотілося б дитину. До самотності я 
на той час давно звикла — не скажу, 
що вона неприємна. У мене така по-
зиція була: або все, або нічого. Або 
я знаходжу своє кохання, або... живу 
сама, — заявляє Мейхер. На думку 
Надії, жінки роблять помилку, коли 
себе вмовляють жити з кимось, аби 
не самій. 

При цьому, за словами артистки, 
раніше вона досить жорстко спілку-
валася з сильною статтю, і це чолові-
ків лякало.

— З Мішею все інакше: з ним я 

стала жіночною. Дивуюся всьому 
тому, що зі мною сталося за останні 
три роки. Якось навіть сказала коха-
ному: «Якщо раптом наші стосунки 
припиняться, пам’ятай, що це була 
перша й остання казка мого життя», 
— ділиться особистим зірка.

Втім, свій перший шлюб співач-
ка помилкою не вважає.

— Це були перші почуття, а вони 
завжди здаються великими, світли-
ми і назавжди. Озираючись назад, 
не скажу, що це було велике кохан-
ня. Швидше пристрасть. Та й до сі-
мейного життя ми не були готові. 
Ні тоді, ні значно пізніше. А терпіти 
одне одного заради дитини... Я б не 
витримала. І дитина відчуває холод 
між батьками. Вона ж таку саму мо-
дель стосунків понесе й у своє жит-
тя, — впевнена Мейхер.

За словами Надії, матір вихову-
вала її як сильну дівчину — без жор-
сткості та муштри, але неухильно з 
ранніх років привчала до самостій-
ності, відповідальності, розуміння 
того, що жінці треба самій заробля-
ти собі на життя. Прямим текстом 
це не звучало, каже телеведуча, про-
те їй було достатньо маминого при-
кладу.

— Батьки розлучилися, і мамі 
багато довелося взяти на свої плечі. 
Я не думаю, що бути сильною — це 
правильно: поряд із такою жінкою 
чоловік може відчути себе непотріб-
ним, — ділиться думками Надія.

Сама ж вона відчула себе жін-
кою лише з народженням донечки. 
До слова, як стверджує співачка, її 
старший син новині про сестричку 
зрадів.

Світське життя
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У Миколи Караченцова серйозний напад

Днями актор Микола Карачен-
цов із дружиною Людмилою 

Поргіною повернулися з Туреч-
чини. Морський відпочинок, на 
жаль, закінчився погіршенням 
стану актора. «У Колі напади тра-
пляються двічі на рік. Минулого 
разу це сталося в грудні. Години 
півтори не могли привести Колю 
до тями», — поділилася Поргіна.

За словами Людмили Андріїв-
ни, перед нападом чоловік почу-
вався добре, навіть міг виконати 
низку фізичних вправ.

Тепер 67-річний актор пересу-
вається у візку та ледь розмовляє. 
Під дією «Реланіума», який допо-
магає боротися з невротичними 
розладами, Караченцов апатичний 
і сонливий. Але дружина змушує 
його розробляти ноги, вставати з 
крісла. 

Минуло сім років із дня страш-
ної автомобільної катастрофи, у 
яку потрапив Микола Караченцов. 
З важкою черепно-мозковою трав-
мою його доставили до лікарні, де 
він 26 днів пролежав у комі.

Єва Бушміна покидає 

«ВІА Гру»
Блондинка Єва Бушміна на деякий час зали-
шить колектив «ВІА Гра». Співачка покине гурт, 
щоб стати учасницею нового сезону проекту 
«Фабрика зірок: Росія-Україна». Шоу стане 
поєдинком збірних Росії та України. Команду 
України представлятимуть колишні «фабрикан-
ти» Еріка, гурт «ДіО. фільми», Єва Бушміна, Стас 
Шурінс і Макс Барських. Наразі не відомо, чи 
замінить хтось Бушміну в «ВІА Грі».

Вагітна Дрю Беррімор 
вийшла заміж
Американська актриса Дрю Беррімор, яка 
очікує первістка, нарешті вийшла заміж за ту-
совщика Вілла Копельмана. Весілля відбулося у 
Монтесіто, штат Каліфорнія. Весільна церемо-
нія Дрю та Вілла була скромною, у саду їхнього 
будинку. Все було класично, просто та дуже 
гарно. Серед гостей свята були акторка Різ Ві-
зерспун із чоловіком і подруга Дрю — актриса 
Камерон Діаз.

Телеведуча Анфіса Чехова вперше стала мамою

65-річний Барі Алібасов одружується 
на своїй 25-річній помічниці 

Російська телеведуча Анфіса Чехо-
ва вперше стала мамою. У неї, як і 

очікувалося, народився син. Малюк 
з’явився на світ 31 травня в одній із 
московських клінік.

34-річна Чехова народила сина-
богатиря: зріст 51 сантиметр, вага — 
4100 грамів.

«Сьогодні на одного чоловіка 
у нашій країні стало більше!  І я до 
цього причетна. Я стала мамою. По-
ліпшила трохи демографічну ситуа-
цію в країні», — написала Анфіса у 
своєму блозі.

Як відомо, батьком первістка 

Анфіси є актор Гурам Баблішвілі, 
ім’я якого телеведуча тривалий час 
приховувала. До речі, Чехова роз-
глядала варіант пологів у Грузії — 
на батьківщині свого коханого. Але 
зрештою вирішили народжувати у 
Москві.

Новоспечені батьки вже й з ім’ям 
для синочка визначились — його на-
звуть біблійним іменем Соломон. А 
от прізвище хлопчику дістанеться 
від 31-річного татка-грузина.

«З народженням сина я, сподіва-
юся, краще почну розуміти чолові-
ків», — написала Чехова у «Твіттері». 

Надія МЕЙХЕР:

Жінка робить помилку, коли вмовляє 
себе жити з кимось, аби не самій 


