
Активність співачки Тіни Ка-
роль дедалі зростає. Незаба-

ром вона представить кіностріч-
ку про себе, а 6 лютого вийшов 
її новий альбом. Як повідомляє 
піар-служба артистки, платівка є 
не просто зібранням пісень, а сво-
єрідним щоденником виконавиці. 
Альбом під назвою «Помню» скла-
дається з семи балад-історій про 
життя Тіни й має досить інтимне 
оформлення. 

Крім того, він містить подяку-

зізнання, написану самою Тіною. 
«Господи, приймаю волю Твою з 
радістю і смиренням, настав мене 
на шлях істинний чинити так, як 
завгодно Тобі. Цей альбом про лю-
бов між двох світів, нескінченну і 
безмежну, як моє бажання зустрі-
тися з тобою знову», — такими 
словами підписаний новий диск 
Кароль. 

Нагадаємо, 14 лютого відбу-
деться прем’єра фільму про остан-
ні події з життя співачки. 

У сім’ї 45-річної співачки та 
44-річного продюсера Йосипа 

Пригожина очікується довгожда-
не поповнення. Подружжя нещо-
давно дізналося, що Валерія скоро 
знову стане мамою. Це буде їхня 
перша спільна дитина. 

Днями зіркову пару помітили 
в одній зі столичних клінік, де Ва-
лерія стала на облік. Співачка та її 

продюсер разом уже 11 років і ви-
ховують шістьох дітей від попере-
дніх шлюбів. 

Зараз Валерія перебуває на 
другому місяці вагітності, зазна-
чають папараці. Дізнавшись про 
щасливу подію, артистка призу-
пинила майбутні проекти, проте 
не скасувала вже запланований 
гастрольний тур. 

45-річна співачка Валерія вагітна 

Ксенія Собчак вважає проведення 
Олімпіади в Росії аморальним 

Російська телеведуча й світська 
левиця Ксенія Собчак розпові-

ла, що думає про Олімпіаду в Сочі. 
Ксюша вважає, що ця грандіозна 
спортивна подія — гімн російсько-
му характеру. «Їздити на дорогій 
машині, але не мати грошей на за-
правку, купувати сумки «Шанель», 
але жити в найманій 30-метровій 
квартирі, вечеряти в дорогому 
ресторані, а потім тиждень голоду-
вати... Не можу сказати за кожного 
громадянина Росії, але особисто 
мені ця Олімпіада не потрібна», 
— написала на своєму офіційно-
му сайті ведуча. «Я вважаю, що в 
країні без нормальної медицини, 
систем охорони здоров’я й освіти 
влаштовувати такі «салютики» у 
вигляді Олімпіади — це амораль-
но», — додала вона. 

Однак, на думку Собчак, єди-
ним плюсом Олімпійських ігор є 

те, що якби ці гроші не вклали в 
будівництво стадіонів, доріг і готе-
лів, то їх би все одно вкрали. 
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Ані Лорак зіграла в серіалі 
саму себе 
Українська зірка Ані Лорак не втомлюється 
вдосконалюватися: вона стала ще й акторкою. 
На своїй сторінці в соцмережі поп-діва виклала 
фото зі студії звукозапису. «Взяла участь у 
зйомках серіалу «Сашка» — про життя дівчини-
сироти. У серіалі зіграла саму себе й заспівала 
пісню «Снится сон», якою підтримала дітей-си-
ріт», — написала артистка. 

Ірина Білик приховує ім’я 
свого коханого 
Артистка зустріла справжнє кохання, однак ім’я 
бойфренда тримає у таємниці. За словами Білик, 
кожного разу, коли вона розкриває подробиці 
особистого життя, у її половинки одразу ж почи-
наються серйозні проблеми. «На жаль, я це пізно 
зрозуміла. Проте цього разу постараюсь якомога 
довше його ім’я не розголошувати», — зізналась 
артистка. 

Ще влітку 2012 року стало відо-
мо, що Віктора Павліка запро-

шують на роль вокаліста американ-
ського гурту. Й ось лише зараз співак 
розповів, чому не скористався такою 
привабливою пропозицією. 

«Так, я збирався їхати. Мені 
пропонували місце соліста в фанк-
джаз-рок-групі з Нью-Джерсі, яка 
називається Wicked Monkey. Гурт не 
суперпопулярний, але міцний, ви-
ступає по клубах по всій Америці. 
Проте мене не влаштувала пропо-
зиція, зроблена з боку компанії, яка 
підписувала з колективом контракт. 
Там був пункт, де йшлося, що я не 
маю права давати концерти в Укра-
їні без їхнього відома, — поділився 

Павлік. — А я подумав: нічого собі 
заявочка, вже й додому з’їздити не 
можна. А ще я подумав, що через рік 
збожеволію від туги за рідною Укра-
їною. Скажу чесно, може це звучати-
ме банально, але краще бути жабою 
у своєму болоті, ніж маленьким пу-
головком у безкрайньому світі», — 
зауважив артист. 

За словами Віктора, американ-
ські рокери знайшли його через Ін-
тернет. 

«Вони десь у YouTube знайшли 
запис, де я співаю Hotel California. Їм 
сподобався мій тембр голосу, ну і не 
знаю, що ще. В результаті я вирушив 
до Америки на переговори», — роз-
повів він. 

Павлік розповів, чому відмовився працювати в Америці 

Руслана Лижичко однією з перших 
публічних людей підтримала мітинг 
і продовжує робити все можливе, 
щоб допомогти своєму народу, 
як би пафосно це не звучало. В 
інтерв’ю Катерині Осадчій вона чи 
не вперше докладно розповіла про 
те, як їй вдається і досі триматися й 
виходити на Майдан. 

На зауваження ведучої про те, 
що, незважаючи на загартованість, 
дуже важко вистояти на морозі, Рус-
лана відповіла: 

— Ти влучила у точку! Так, від-
чуваєш, що холодно, але не встига-
єш навіть подумати про це. Ті, хто 
розуміє, чому ми взагалі на Майда-
ні, вони вже про морози зовсім не 
думають. 

Також артистка зауважила, що 
швидко звикла до побуту євромай-
данівців, бо і досі живе у недобудо-
ваному будинку. 

— Ми ще будуємося, тому мені 
на Майдані дуже легко. Знаєш, якщо 
вдома завжди будівництво, то до 
Майдану дуже швидко звикаєш, — 
сказала вона. 

Крім того, народній улюблениці 
довелося відмовлятися від деяких 
страв, якими годують мітингуваль-
ників. Адже співачка багато років 
дотримується особливого харчуван-
ня. 

— На Майдані багато було та-
ких спокус: козаки готували куліш і 
борщ, люди мене тим зваблювали. Та 
якщо бачу щось масне, то кажу, що 
не голодна. Я відмовлялася від кана-
пок із салом. Люди вже знають, що 
я люблю, несуть мені мед, цитрусові, 
салати, рибу без спецій. Приходили і 
говорили: «Для тебе спеціально зро-
били, тільки їж», — розповіла зірка. 
— Майдан одразу вичислив, що Рус-
лана усе підряд не їсть. Навіть коли 
я була дуже голодна, все одно пере-
бивалася чаями. Останнім часом, 

правда, перевіряли. Тут у нас були 
різні напади, різні ситуації, хлопці 
навіть пили чай перед тим, як дати 
його мені, щоб переконатися, що все 
гаразд. 

Як відомо, після того, як 
з’явилася загроза життю Руслани, 
вона завела собі охорону. 

— Я маю сказати, що є люди, які 
люблять це, — прокоментувала зір-
ка. — Я знаю деяких колег, які ма-
ють сатисфакцію з того, що навколо 
охорона, понти, і їм це дуже подоба-
ється. Я розумію, що це є частиною 
шоу-бізнесу, і не критикую. Але у 
мене ніколи не було охорони, і я так 
мрію про той день, коли відпущу 
хлопців, — запевнила артистка. 

Руслана також зізналася, що ні-
коли не думала про небезпеку для 
свого життя. 

— Я ж не йду в політику, я ж не 
балотуюсь, не маю ніяких планів 
щодо політичної кар’єри. Як й усі 
люди, ми з Сашком чекаємо, коли 
скінчиться це страхіття і ми поїде-

мо кудись на тиждень відпочинемо. 
Я взагалі мрію з чоловіком хоч ніч 
одну провести, тому що останнім 
часом це неможливо. 

До речі, чоловік Руслани Олек-
сандр Ксенофонтов жодного разу 
не намагався заборонити їй іти на 
Майдан. 

— Я теж була переконана, що 
він мене візьме за шкірку й скаже: 
«Додому! Ти вже багато зробила, до-
сить!». Тато ще пробував говорити 
так кілька разів, коли побачив, що 
мене відірвати від Майдану просто 
неможливо. Батько єдиний із нашої 
сім’ї, хто намагався відтягнути мене. 
Пояснював, що я жінка і маю думати 
про своє жіноче здоров’я. А ось моя 
мама, вона така рок-н-рольна, при-
ходила на Майдан, її це захоплюва-
ло, все подобалося. Вона там ходила, 
а їй усі говорять, що її доньку так 
люблять, і вона з того так тішилась! 

Нагадаємо, за свою активну 
участь у Євромайдані Руслана разом 
із колегами Святославом Вакарчу-
ком і Сашком Положинським отри-
мала премію Василя Стуса. 

Тим часом на телефон Руслани 
надходять погрози про розправу. 
Про це вона розповіла під час Віче зі 
сцени Майдану: 

— «Тітушки» мене фактично 
вигнали з мого будинку — вони по-
стійно чергують біля нього, і мої 
сусіди про це інформують. За моєю 
машиною стежать. На телефон при-
ходять погрози. Мені важко присто-
суватися до того, що мені дзвонять 
і погрожують зробити зі мною те ж 
саме, що зробили з Дмитром Булато-
вим. Хочу спитати: що такого проти-
законного я роблю, щоб діяти проти 
мене такими методами? Я нікуди не 
піду й не збираюся. Хоч усе життя 
присвячу тому, щоб цей режим і ця 
система пішли назавжди, — запев-
нила співачка. 

За її словами, погрози почалися 
після того, як у Європі вона говори-
ла про санкції для влади України. 

РУСЛАНА:Кароль випустила альбом-щоденник 
із подякою 

Руслана під час ночівлі в Будинку профспілок

«Тітушки» мене фактично 
вигнали з мого будинку


