
Телеведуча Маша Єфросиніна після 
10 років шлюбу й досі не знає, 
скільки заробляє її чоловік, бізнес-
мен Тимур Хромаєв. Але припускає, 
що він усе ж таки отримує більше за 
неї. Також Маша не думає про своїх 
конкурентів і стежить за політич-
ною ситуацією у світі, хоча політику 
не любить.

Телеведуча, яка начебто почала 
знімати документальне кіно, щодня 
читає новини. Маша вважає, що апо-
літичність — це безвідповідально.

— Щодня читаю практично всі 
ключові новини не лише у нашій 
країні, але й у ближньому й далеко-
му зарубіжжі. Мені цікаво, я люблю 
бути в курсі всього, що відбувається, 
— зазначає Марія. — Єдине, що мені 
заважає, — я надмірно переживаю 
з приводу того, що у відсотковому 
співвідношенні новини на 90% не-
гативні. Сумно, страшно, нервово. 
Я стежу за новинами. Мені здається, 
для будь-якої людини безвідпові-
дально бути аполітичною, ні в чому 
не розбиратися… Це якщо говорити 
про безособистісне ставлення, а вза-
галі — політику не люблю, — зізна-
ється Єфросиніна.

Цікаво, що Маша, яка вже багато 
років працює на телебаченні, не ду-
має про конкуренцію.

— Якщо чесно, в мене немає часу 
думати про те, хто мій конкурент, — 
зізнається телеведуча. — Мій мозок 
зайнятий важливішими справами. 
Якщо я відволікатимуся на те, хто 
для мене конкурент, — я збожево-
лію. Мені треба працювати над со-
бою, своїми позиціями та своєю 

творчістю. В мене багато ідей.
Єфросиніна неодноразово на-

голошувала, що витрачає лише свої 
кошти на одяг, взуття, косметику та 
інші жіночі штучки. І це не тому, що 
чоловік не дає їй гроші, а тому, що 
вона сама непогано заробляє. Однак 
Маша не знає, хто більше — вона чи 
Тимур.

До речі, на одяг телеведуча ви-
трачає немало, адже відома своїм 
гарним смаком і різноманітним гар-
деробом.

— Я люблю красивий і зручний 

одяг, — каже Маша. — Ще краще, 
якщо є поєднання — і зручно, і кра-
сиво. Але улюблених брендів не-
має. Яке найдорожче вбрання, не 
пам’ятаю, але мої вечірні сукні — 
недешеві. 

Що ж до родинних стосунків 
із сестрою Лізою Ющенко, то вони 
дружать сім’ями.

— Ми намагаємося бачитися 
практично кожних вихідних, — роз-
повідає Єфросиніна. — Або гуляємо 
в парку, або їздимо одне до одного в 
гості. 

На ХХІ Міжнародному конкур-
сі виконавців естрадної пісні, 

який проходив у рамках фестива-
лю «Слов’янський базар» у Вітеб-

ську, назвали переможців. Приз 
за першу премію, яку отримала 
Саманта Тіна з Латвії, складав 
дев’ять тисяч доларів. За друге міс-
це лучанка Галина Конах отримала 
грошовий приз у розмірі шість ти-
сяч доларів. За Гран-прі, яке вибо-
ров македонець Бобан Мойсовскі, 
вручили 15 тисяч.

Третю премію у три тисячі до-
ларів розділили Федеріко Марина-
ра з Італії та Славіна Калканджиє-
ва з Болгарії.

Після оголошення результа-
тів «Слов’янського базару-2012» 
волинянка написала у соцмережі: 
«Друзі! Україна — 2-ге місце на 
«Слов’янському базарі»! Дякую за 
довіру!!! Ваша Галина Конах!».

Російська актриса Марина Алек-
сандрова, відома гучним рома-

ном із Олександром Домогаровим, 

народила первістка.
Батьком дитини став головний 

режисер «Первого канала» Андрій 
Болтенко. Александрова народила 
сина на початку липня, проте ре-
тельно приховувала цю новину. 
Зараз Марина з немовлям перебу-
вають за кордоном, а новоспече-
ний тато розривається між двома 
містами — в Москві у Болтенка 
багато проектів. 

Марина й Андрій із самого по-
чатку приховували свій роман. За-
кохані разом уже понад два роки. 
До цього Александрова була у 
шлюбі з актором Іваном Стебуно-
вим і ледь не повінчалася з Олек-
сандром Домогаровим.

Марина Александрова стала мамою

Син Сталлоне 
помер за день до 
свого весілля

Литвинова в старості засяде за роман 
і лишить дочку без грошей

Російський співак Філіп Кіркоров 
уперше після народження свого 

сина поділився враженнями. Артист 
шкодує, що так багато розповів про 
дочку, тому тему другої дитини він 
воліє закрити. За словами Кіркоро-
ва, його батько дуже щасливий через 
появу одразу двох онуків. «Мій тато 
щасливий, що у 80 років нарешті 
став дідусем! Спочатку в мене наро-
дилася дочка, тепер з’явився на світ 
мій син Мартін. Я страшенно вдяч-
ний своїй тітці Марі, що вона за моєї 

відсутності замінює мене і матір ді-
тям», — зазначив співак.

Однак виконавець зауважив, що 
не очікував такої негативної реак-
ції суспільства на народження його 
доньки Алли-Вікторії.

«Через свою наївність і відкри-
тість я занадто багато розповів про 
народження своєї дочки. І не думав, 
що наше суспільство не готове до та-
ких одкровень. Навіть на найбільш 
безневинні зізнання усі відреагува-
ли дуже болісно, зваливши на мене 

усі гріхи світу, — сказав артист. — Я 
зрозумів, якщо і далі буду ділити-
ся, то потішу тих, хто гріє на цьому 
руки. Заздрість і небажання бачити 
людину щасливою... Я не прихову-
вав, що дочку мені народила суро-
гатна мати. І що з цього вийшло? 
Чергове цькування. Я для себе зро-
бив висновки: все, що відбувати-
меться в житті мого сина, — це моя 
особиста справа. Про це я не скажу 
ані слова. Я цю тему закриваю», — 
резюмував співак.

Сина культового голлівудсько-
го актора Сильвестра Стал-

лоне Сейджа знайшли мертвим 
за день до його весілля. За сло-
вами адвоката, Сейдж був абсо-
лютно щасливою людиною. Мав 
власну кіностудію, кохану жін-
ку, безліч творчих планів. При 
цьому він не вживав спиртного 
та наркотиків, не мав хронічних 
захворювань. Причиною смер-
ті актора називають серцевий 
напад або інсульт. У той же час 
друзі та близькі Сейджа не поді-
ляють оптимізму його юриста. 
За їхніми словами, Сталлоне-
молодший мав великі фінансові 
труднощі. Його кінокомпанія 
була на межі банкрутства. Він 
дуже хвилювався через це, соро-
мився просити допомоги у зна-
менитого батька, ні з ким не ді-
лився своїми переживаннями. 
Є припущення, що його смерть 
була викликана передозуванням 
наркотиків.

Сильвестр Сталлоне перебу-
вав разом із Арнольдом Шварце-
неггером на прем’єрі свого ново-
го фільму в Сан-Дієго, коли йому 
повідомили про смерть сина. 

Російська акторка та режисерка 
Рената Литвинова, яка предста-

вила на Московському кінофести-
валі свою роботу «Остання казка 
Рити», на запитання, чи потрібне 
їй для творчості відчуття закоха-
ності, каже: «Воно мені потрібне, 
щоб жити». «Якщо я втрачу лю-
бов, я втрачу свою головну моти-
вацію», — ділиться вона.

А ще зізнається, що свої сцена-
рії пише лише для себе, а для заро-
бітку бере участь у різних реклам-
них кампаніях. У старості планує 
написати роман, як напророкува-
ла їй бабуся-віщунка.

Донька Литвинової, Уляна, 
наразі віддає перевагу книжкам, 
а не фільмам, хоча на матусиній 
прем’єрі побувала. Зірка каже, що 
не хоче тягти дитину до кіно та не 
збирається лишати їй капітал.

«Намагатимуся не лишити їй 
жодного капіталу, крім освіти та 
житлоплощі, бо в багатих нащад-
ків, за моїми спостереженнями, 
геть не лишається бажання чогось 

досягти, — пояснює Рената. — 
Тому нехай вона сама».

Співачку Земфіру, яка написа-
ла для її стрічки пісню та повністю 
контролювала усі музичні теми і 
звук, Литвинова називає «своєю 
головною соратницею».

«Земфіра — хітмейкер, їй це 
дано, і її пісні назавжди вписані 
до золотих архівів пам’яті, навіть 
якщо вона взагалі не виступатиме 
з концертами», — каже Рената. 
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Кіркоров не хоче розповідати про сина

Шерон Стоун вважає, що чоловіків 
приваблюють жіночі зморшки

Американська кіноактриса Ше-
рон Стоун упевнена, що з рока-

ми сексуальність ніде не дівається, 
навпаки — чоловікам до вподоби 
старші жінки. 54-річна зірка, яка 
нині зустрічається з 27-річним ар-
гентинцем Мартіном Мікою, каже, 
лише зрілі жінки вміють розуміти 
та пробачати. «Сексуальність не 
залежать від того, чи зморшкуваті 
в тебе лікті або коліна, — говорить 
Стоун. — Чоловік обертається до 
тебе і каже: «Я люблю твій сміх». 
Ось що змушує його обернутися. 
Чоловік хоче знати, що ти будеш 
здатна його розуміти та пробача-
ти… А 20-річна не буде такою», 
— зазначає зірка «Основного ін-
стинкту».

Нагадаємо, у 51 рік Шерон 

Стоун знялася топлес для фран-
цузького журналу, заявивши, що 
більш обурливим є роздягання для 
глянцю дівчаток-підлітків, аніж 
зрілих жінок.

Мадонна в Німеччині згадала 
про Україну
Німецька частина світового турне Мадонни за-
вершилась у Кельні. Перед 15 тисячами фанатів 
поп-зірка несподівано критично згадала Україну. 
Російський телеведучий Андрій Малахов був на 
тому концерті та процитував її у своєму Twitter. 
«Якщо ви мої фанати, то мусите бути толерантними, 
але погляньте лишень, що відбувається в Ірані, Укра-
їні чи Франції!» — сказала поп-діва. Вже 4 серпня 
Мадонна прибуде до Києва. 

Аді Роговцевій 
виповнилося 75 років
16 липня народна артистка України, Герой 
України, актриса театру і кіно Ада Роговцева,  
на рахунку якої понад 80 ролей, зокрема в 
таких стрічках, як «Вічний поклик», «Овід», 
«Поема про крила», відсвяткувала свій 
75-річний ювілей. Актрису з днем народжен-
ня привітали президенти України та Росії.

Чехова навчилася користуватися пральною 
машиною 

На міжнародному конкурсі естрадної пісні 
лучанка посіла друге місце

Російська телезірка Анфіса Чехо-
ва, яка нещодавно стала мамою, 

запевняє, що не сидить на після-
пологовій дієті. Крім того, Анфісі 
доводиться вчитися займатися гос-
подарством, адже вона вже встигла 
зіпсувати одяг сина у пральній ма-
шині.

«Завжди була великою люби-
телькою солоного. Але під час ва-

гітності у мене стався «переворот»: 
тепер постійно тягне на солодке, — 
розповідає Чехова. — Спробувала 
з’їсти шматок сметанного пирога, 
а в ньому виявився мед — сильний 
алерген, Соломона всього обсипало. 
Тож тепер більше не експеримен-
тую».

Зараз, коли сину Чехової ще не-
має і двох місяців, вона потроху по-
чинає виходити в світ і працювати. 
«Від пропозицій стосовно роботи не 
відмовляюся, та намагаюся надто не 
перевантажувати себе, щоб більше 
часу бути з Соломоном», — каже 
Анфіса.

Крім того, вона зізнається, що 
бути домогосподаркою їй до впо-
доби. «Я навчилася користувати-
ся пральною машинкою. Зазвичай 
мені допомагала домробітниця, і я 
навіть не звертала уваги на те, які 
режими вона встановлює, коли бе-
реться прати. Тому коли я вперше 
завантажила в машинку речі Соло-
мона, то безнадійно їх зіпсувала. За-
раз уже сама перу та прасую. Няню 
ми вирішили не наймати. У нас є дві 
бабусі. Обидві з задоволенням допо-
магають нам. До того ж до нас при-
летіла Нана, тітка Гурама з Грузії, яка 
може постійно перебувати з нашим 
сином, коли це буде потрібно», — ді-
литься Анфіса.

Єфросиніна не рахує чоловікові гроші 
та не думає про конкурентів
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