
Російська актриса Крістіна Ас-
мус, яка стала знаменитою 

після ролі Варі Чорноус у серіалі 
«Інтерни», повідомила пресі про 
те, що збирається покинути цей 
телевізійний проект.

«Зараз у мене дуже багато 
роботи, а відпочити вдасться на-

прикінці літа. До початку липня 
зніматимусь у фільмі «Дублер», де 
граю разом із Олександром Рев-
вою. Крім того, має бути дозйомка 
в серіалі «Інтерни». Я планую за-
кінчити зйомки третього сезону та 
покинути проект», — поділилася 
актриса зі ЗМІ.

Наступного року Крістіна гра-
тиме роль у театрі (назву вистави 
поки тримає в секреті). Крім того, 
тривають перемовини про зйомки 
в міжнародному проекті. 

Літні канікули Асмус планує 
провести в Європі. Актриса ви-
рішила взяти напрокат машину 
та вирушити в подорож разом 
із батьками та сестрами, а потім 
вони всі разом будуть засмагати 
біля моря на острові Пелопоннес, 
де вже забронювали два величезні 
номери в готелі.

Барі Алібасов-молодший у вель-
ми різкій формі сказав усе, що 

думає про обраницю свого 65-річ-
ного батька — 25-річну Вікторію 
Максимову. Не добираючи слів, 
він обізвав дівчину «нахабним і 
хитрим стервом», передає «Сегод-
ня».

Він не сумнівається: Вікторія, 
що раніше працювала у продюсе-
ра Барі Карімовича прес-аташе, 
все прорахувала, щоб забезпечити 
собі безбідне життя до кінця днів. 
За словами сина Алібасова, вона 
зрозуміла, що «крутішого мужика 
їй у житті не знайти», адже у про-
дюсера «На-На» є чим зацікави-
ти молоденьких дівчат на кшталт 
Віки.

Йдеться, зокрема, про величез-
ну 9-кімнатну квартиру на Старо-
му Арбаті площею 200 кв. м. Саме 
на неї, на думку Барі-молодшого, і 
поклала око наречена його батька. 
Самого жениха слова сина, схоже, 
тільки смішать. Зараз у квартирі 
Алібасова, яка постраждала через 

пожежу, в розпалі ремонт. Артист 
уже витратив близько 12 мільйо-
нів рублів, частину з яких йому 
дала сама Примадонна.

У квартирі, як поділився сам 
господар, переважатимуть яскраві 
кольори. А спальня буде червоною 
та з великим ліжком, аби, за слова-
ми Алібасова, розбудити в нарече-
ній пристрасть. Через три місяці 
щаслива пара планує відзначити 
новосілля.

Син Алібасова назвав наречену батька 
підлою і огидною особою

Олексій Макаров і Марія Миронова таємно 
одружилися

Актриса Марія Миронова й ак-
тор Олексій Макаров закріпи-

ли свої стосунки шлюбом.
Миронова та Макаров, які 

восени минулого року наробили 

багато галасу спільною появою 
на вечірці, розписалися в одному 
з московських РАЦСів. Бучного 
весілля влаштовувати не стали, 
мабуть, вважаючи, що немає чого 
привертати увагу до особистої по-
дії. Тим паче, що обоє не раз були 
в шлюбі.

Кіношна тусовка довго спере-
чалась, як довго триватимуть по-
чуття акторів. У Олексія характер 
гарячий, та й Марія, якщо їй щось 
не сподобається, терпіти не буде. 
Проте заздрісники прорахувалися: 
службовий роман успішно перетік 
у серйозні стосунки.

Учасник «післяфабричного» дуету 
«ДіО.фільми» і гравець під номером 
«двадцять два» зіркової футбольної 
команди «Маестро» Вадим Олійник 
демонструє прекрасну спортивну 
форму й не менш цікавий внутріш-
ній зміст. Напарник Володимира 
Дантеса зізнається, що не любить 
називати сцену «роботою», а 
футбол — лише «хобі». Якщо за роз-
витком музичної кар’єри Вадима 
ми могли спостерігати в перипетіях 
телешоу, то про його серйозне 
захоплення грою мільйонів стало 
відомо відносно недавно: коли 
Вадим зайняв місце правого півза-
хисника в складі ФК «Маестро». В 
інтерв’ю Viva! артист розповів про 
свої пріоритети у справах спортив-
них і сердечних.

— Вадиме, про людей шоу-біз-
несу, які знімаються у відвертих 
фотосесіях, кажуть, що вони це 
роблять або через замилування со-
бою, або щоб підігріти інтерес до 
власної персони...

— Ага, а ще, якщо ти знімаєшся 
з голим торсом, то тебе миттєво за-
раховують у розряд відразу всіх мен-
шин (сміється). У мене усе простіше 
— подружка запропонувала зробити 
фотосесію з оголеним торсом, я по-
думав: «Чудова ідея! Навіщо прихо-
вувати те, що можна показати й чим 
варто пишатися?».

— Відкрий секрет: сексуальний 
торс — від природи чи результат 
щоденних виснажливих трену-
вань?

— Спасибі за «сексуальний 
торс»! Зізнаюся, це результат кро-
піткої роботи над собою. Букваль-

но рік тому я повністю змінив свій 
раціон, викинув із нього фаст-фуд: 
булочки, бутерброди з маслом і ков-
басою, чіпси, сухарики, батончики, 
піцу... Їв м’ясо в необмежених кіль-
костях й овочі. Тоді ж почав серйоз-
но займатися в спортзалі. Я й зараз 
намагаюся не пропускати футбольні 
тренування, тому що про здоров’я 
треба піклуватися змолоду!

— На деяких знімках ти вигля-
даєш дуже відверто. Як відреагу-
ють на цю фотосесію твої близькі?

— Мама живе в Мілані вже ро-
ків вісім і підтримує мене в усьому. 
З 14 років я звик приймати рішення 
самостійно. Знімки з цієї фотосесії я 
сам відіслав мамі, їй вони сподоба-
лися. Тож за свою роботу мені не со-
ромно, мама — суворий, але чесний 
критик.

— Як думаєш, у якій іпостасі ти 
більш привабливий для дівчат — 
артиста чи футболіста?

— Звісно, мене більше знають як 
співака. Хоча я йду з футболом по 
життю: з дитинства займався в спор-
тивній школі в Чернівцях, у 14 років 
мене й ще кількох хлопців запроси-
ли в юніорську збірну України, я ві-
діграв кілька матчів і зміг залишити-
ся в Києві. Але серйозно занедужав 
тато, і мені довелося повертатися до-
дому, я не міг його залишити одного, 
бо мама на той момент уже переїха-
ла в Італію. Повернувся, вступив у 
будівельний технікум. Продовжував 
грати в Чернівцях, але час великого 
спорту був упущений. Дуже радий, 
що зараз у мене є можливість знову 
займатися футболом. Я тренуюся з 
хлопцями з ФК «Динамо-2» (Київ), 
дружу з багатьма гравцями ФК «Ди-
намо», зокрема, з Денисом Олійни-
ком, Артемом Мілевським. Граю в 
команді артистів ФК «Маестро» ра-
зом із Олександром Педаном, Фоз-
зі, Валерою Харчишиним, Владом 
Ямою, «Авіаторами». 

— Яких представниць слабкої 

статі ти не хотів би бачити ні серед 
своїх шанувальниць, ні серед своїх 
уболівальниць?

— Я не терплю неправди й плі-
ток. Люди, які мене оточують, —
справжні й щирі, вони не вибирають 
друзів, виходячи зі статусу, ніколи 
не кинуть і не зрадять. Я недавно 
відсвяткував день народження, з 
запрошених було всього десять чо-
ловік. Іноді ловлю себе на думці, 
що мені приємніше спілкуватися з 
людьми, які поза шоу-бізнесом.

— Ти розпещений дівочою ува-
гою, напевно, можеш собі дозволи-
ти вибирати подружок. А що тебе 
може заінтригувати в дівчині?

— Якщо вона здивує мене. Але 
я не маю на увазі дивацтва, напри-
клад, запросити на побачення до 
пам’ятника Батьківщини-матері рів-
но опівночі. На таку ексцентричну 
пропозицію я не відгукнуся. А от 
нестандартна фраза, манера спіл-
кування мене може зачепити. При-
міром, дівчина весь час повторює 
«у натурі». Я не знаю таких слів! І це 
чіпляє. Або її здивування: «Як тебе 
звати? Вадим Олійник? Не чула про 
такого». Ця дівчина мені більше ці-
кава, ніж та, яка буде слухати мене, 
відкривши рот, бо вважає зіркою.

— З армією колишніх симпатій 
підтримуєш зв’язок?

— Намагаюся завжди залиша-
тися в добрих стосунках. Але до-
тримуюся чоловічої тактики — хвіст 
рубати цілком, а не шматочками. 
Безнадійно починати по другому 
колу: якщо розкол відбувся — все, 
колишньої романтики не буде.

— Чи почуваєшся ти секс-
символом?

— Я почуваюся молодою й 
успішною людиною, яка знає, чого 
хоче, і поступово йде до своєї мети. 
Звичайно, мені приємні погляди ді-
вчат, море уваги, але не можна на 
цьому зациклюватися.

За матеріалами Viva!
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Помер легендарний фантаст Рей Бредбері

У Лос-Анджелесі на 92-му році 
життя помер знаменитий аме-

риканський письменник-фантаст 
Рей Бредбері. 

Автор «Марсіанських хронік» 
народився 22 серпня 1920 року 
в американському місті Вокіган 
(штат Іллінойс). У Лос-Анджелес 
сім’я переїхала у 1934, де Рей на-
вчався у школі, проте вищої осві-
ти так і не здобув. Про професію 
письменника він почав мріяти ще 
в дитинстві, першими його тво-
рами стали невеликі оповідання, 
на які його надихнули комікси. 
Бредбері почав друкуватися у 1938 
році.

Перший успіх йому приніс на-
уково-фантастичний роман «Мар-
сіанські хроніки», виданий у 1950 
році. Всесвітню славу Бредбері, 

один із найкращих письменників 
XX століття, здобув після виходу 
роману-антиутопії «451 градус за 
Фаренгейтом», який був виданий 
у 1953 році.

Фантаст також написав науко-
во-фантастичну трилогію «Смерть 
— справа одинока» (1985), «Кла-
довище для божевільних» (1990) і 
«Давайте всі уб’ємо Констанцію» 
(2002). Одним із найважливіших 
доробків у творчості Бредбері є 
частково автобіографічна повість 
«Кульбабове вино».

Багато творів Бредбері екрані-
зовано. Також письменник отри-
мав безліч літературних премій, а 
у 2000 році його нагородили ме-
даллю Національної книжкової 
премії за «величезний внесок в усі 
жанри літератури».

Олексій Панін стане 
помічником Жириновського
Скандальний російський актор Олексій Панін 
вирішив податися у велику політику. Артист 
прийняв пропозицію лідера партії ЛДПР 
Володимира Жириновського. «Пропозиція 
стала для мене несподіванкою, але я безмежно 
радий, — зізнався актор. — Своїм прикладом 
хочу показати, як потрібно працювати». У партії 
34-річний Олексій планує зайнятися дитячими 
питаннями, йому  хочеться, щоб діти не жебра-
кували, відвідували різні гуртки.

Джон Траволта зізнався в 
сексуальних домаганнях 
до чоловіка
Актор Джон Траволта визнав, що домагався 
чоловіків. Щоправда, зізнався в цьому непря-
мо. Як відомо, двоє масажистів обвинуватили 
артиста в сексуальних домаганнях, а пізніше до 
них приєднався ще один. Тепер Траволта ви-
рішив задовольнити вимоги одного з масажис-
тів. «Ми хочемо швидко й тихо врегулювати 
цей скандал», — заявив адвокат актора. 

Брітні Спірз лікують від синдрому дефіциту уваги

Крістіна Асмус покидає серіал «Інтерни»

Виправданням запальній вда-
чі поп-принцеси Брітні Спірз є 

діагноз, якій їй буцімто поставили 
ще в підлітковому віці — синдром 
дефіциту уваги та гіперактивності. 
Команда лікарів ретельно слідкує за 
дієтою співачки та вживанням кофе-
їну, а ще підбирає їй необхідні ліки, 
пише The Showbiz Spy.

«У Брітні діагностували син-
дром дефіциту уваги, коли вона була 
тінейджером. Спочатку ліки допо-
магали давати раду недугу, та тепер 
вона не п’є ці пігулки, бо їх не можна 
поєднувати з іншими препаратами, 
які співачка приймає через негараз-
ди з душевним здоров’ям», — інфор-
мує джерело.

«Нинішня команда медиків Бріт-
ні категорично заборонила їй пити 
ліки, які зазвичай дають людям із 
синдромом дефіциту уваги», — до-
дав інформатор.

Під керівництвом лікарів співач-
ці вдається долати прояви синдрому 
без пігулок. Їй допомагають щоденні 
вправи та дієта.

Як відомо, одяганням, лікуван-
ням і харчуванням Спірз опікуєть-
ся її коханий Джейсон Тревік. Досі 
30-річну співачку «тримав у їжако-
вих рукавицях» її тато, Джеймі.

Нагадаємо, Брітні й досі не по-
збулася звички гризти нігті. Нерву-
ючи, зірка обкушує їх собі до крові.

Вадим ОЛІЙНИК:
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Мене знають як співака, але футбол 
у моєму житті — більше, ніж хобі


