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Шоубіз

Вупі Голдберг напише книжку
про невдалі шлюби
Американська акторка Вупі Голдберг дасть поради
тим, хто переживає крах шлюбу. На цьому зірка
знається, бо сама розлучалася тричі. Вупі напише
сатиричну книжку. «…Я зрозуміла, що в житті є певні
речі, з якими треба змиритися, наприклад, угамовувати свої сподівання, говорити правду, мирити щиру
любов із іншими аспектами свого життя, зокрема з
багатством і зірковістю. Дуже складно дізнатися наміри іншої людини, та якщо хтось каже вам «ти мене доповнюєш»… Тікайте!» — анонсує свій твір Голдберг.

Ектор Хіменес-Браво нарешті
зізнався, ким зайняте його серце
Головний телекулінар СТБ Ектор Хіменес-Браво зважився на розмову
про особисте життя з журналістами
stb.ua. Суддя проекту «МастерШеф»
розповів про свою кохану.
— Екторе, не так давно ви зізналися, що в Україні вас тримає
не лише робота, а й улюблена жінка. Представте нам вашу другу половинку!
— Можу сказати вам точно: я
закоханий! (Сміється.) У мене настільки щільний графік, що будувати відносини дуже непросто. Мені
потрібна дівчина, яка з терпінням і
розумінням поставиться до такого
ритму життя, підтримуватиме мене
у всьому і при цьому — даруватиме
глибокі та спокійні стосунки. Це все
я знайшов у Анні. Для мене вона —
ідеальна жінка.
— Анна управляє вашою кулінарною академією. У вас службовий роман?
— Це була моя стратегія для
того, щоб вона завжди була поруч
зі мною (сміється. — Авт.). Коли я
запропонував їй роботу, ми були
просто друзями. Я був упевнений,
що ця посада ідеально їй підходить.
Як бачите, моя стратегія мисливця
спрацювала! Спільна робота нам
дозволяє більше часу проводити
разом, пізнавати один одного. Я завжди бачив поруч із собою жінку,
яка розвивається, а не поглинена
тільки моїм життям. Мені важливо,
щоб у Ані було цікаве заняття, можливо, вона навіть досягне більшого
успіху, ніж я.
— Розкажіть, як ви познайомилися. Це було кохання з першого
погляду?
— Ми познайомилися років зо
п’ять тому, — підключається до розмови Анна, — коли працювали в
проекті одного з п’ятизіркових готелів у Києві. Ектор якраз розробляв
концепції ресторанів і кухонь у готелі. Ще під час знайомства між нами
пролетіла іскра, стався особливий
візуальний контакт. Тоді моє серце

було зайняте, його — теж, так що я
просто змусила себе стриматись і не
піддалася почуттям. Протягом чотирьох років ми бачилися та спілкувалися в основному по роботі. Але
той перший вечір я згадувала багато
разів...
— Аню, хто був ініціатором
спілкування — ви чи Ектор?
— Якось обопільно. Через кілька років, коли я стала вільною, ми
зблизились. Я думала, Ектор просто
запросив мене на роботу, а виявилося, що це був його підступний план
(сміється).
— Що вас привабило в Екторові?
— Я пам’ятаю, як ми зустрілися поглядом. На той момент я була
у стосунках. Мені сподобалася його
манера поведінки, як він спілкується, як до мене ставиться.
— Розкажіть трохи про себе.
Чим живете, чим цікавитеся?

— Я жила довгий час у США, вивчала англійську мову. В Україні після школи проводила дуже мало часу.
Пізніше повернулась і почала працювати в готельному бізнесі. Люблю
подорожувати, читати, цікавлюся
кулінарією, але не тільки тому, що
робота зобов’язує. Я дуже стараюся
добре готувати (сміється).
— Ви вже представляли один
одного батькам?
— Із Аніною мамою ми вже познайомилися та спілкуємося. Моїй
мамі я відправляв наші фото, ми
спілкувались у скайпі. Коли я вперше виклав у Інтернет наш спільний
знімок, моя сестра написала чітко,
заголовними літерами: «ДУЖЕ ГАРНА! Я ЇЇ ЗАТВЕРДЖУЮ». Чотири
роки тому, коли ми зустрілися на вечірці, Аня попросила зробити фото
зі мною для мами, котра є прихильницею програми «МастерШеф». І я
тоді подумав: «Твоя мама мій шанувальник, а я — твій».
— Екторе, яким ви бачите розвиток ваших стосунків із Анею?
— Для мене дуже важливо, що
ми зараз насолоджуємося кожною
секундою. Ми обоє знаємо, що у нас
дуже яскраве майбутнє, й не ставимо собі запитання: «Що буде далі?».
Зараз ми дуже багато працюємо,
щоб у майбутньому багато відпочивати.
— Ви готові до створення родини, появи дітей?
— Я знав, що ви хотіли це запитати (сміється). Відповім вам так: я
не можу себе уявити без повноцінної
сім’ї.
— Аню, не могла не помітити
чарівну каблучку на вашому безіменному пальці...
— Спасибі! Та я поки не готова
це коментувати (сміється).
Іванна ЗУБОВИЧ, stb.ua

Батько Леоніда Агутіна розлучився з молодою дружиною

З

а 79 років життя батько Леоніда Агутіна встиг поміняти багато дружин, а недавно розлучився з

Разом із Пореченковим
донецький аеропорт
обстрілював поплічник
Царьова

наймолодшою із них — Аллою, яка
впродовж десяти років була його супутницею.
Микола Агутін зізнався, що причиною розлучення стала значна різниця у віці, адже Алла практично
на півстоліття молодша від нього й
ця прірва з кожним роком відчутніша. За словами батька «босоногого
хлопчика», в Алли кров грає, а старий, припускаємо, уже не в змозі
задовольнити потреби молодої дружини. Так що Микола Петрович тепер ходить у холостяках.
Попри такий поважний вік, він
допомагає синові в проекті «Голос»,
адже в молодості старший Агутін
був професійним музикантом і пропадав на гастролях. Фанатки так і

липли до нього, а він не міг відмовляти симпатичним прихильницям.

Разом із російським актором Михайлом Пореченковим по донецькому аеропорту з ворожої зброї
стріляв «віце-спікер» «Новоросії», довірена особа
опального Олега Царьова Олександр Кофман. Про
це на брифінгу заявив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він додав,
що в української сторони є відповідні докази.

Дмитро Дюжев каже, що не втрачав
брата-терориста на Донбасі

П

редставниця російського актора Дмитра Дюжева спростувала інформацію про загибель
його двоюрідного брата, котрий
буцімто воював на боці терористів
на Донбасі. Вона запевнила, що командир диверсійно-розвідувальної групи ополчення «Новоросії»
на прізвисько «Шаман» не був
родичем зірки. Про це повідомляє
«Super.ru».
«То не його брат, ми спростовуємо цю новину. Це — інформаційна «качка». Видання, які це написали, притягли за вуха неможливе»,
— заявила прес-секретар Дюжева.
«Ця людина не має жодного
стосунку до Діми. Він цього чоловіка не знав і не бачив. А його
справжній брат спокійно живе та
працює в Астрахані», — підкреслила речниця зірки «Бригади».
Нагадаємо, в брати Дюжеву
ЗМІ записали такого собі Володимира «Шамана». Подейкували, що
артист уже кілька років не спілкувався з родичем.
Як відомо, у квітні на сторінці
«ВКонтакте», котра буцімто належить Дмитрові Дюжеву, було
оприлюднено лист на підтримку

України, котрого начебто написав
сам актор. На те, що звернення
було «фейком», натякнули в офіційному блозі артиста. Останній
запис має заголовок «Українці, я
плачу разом із вами. Росіє, я з тобою до кінця. Все решта — брехня!».
Тим часом сторінка у соцмережі все ще існує, й на ній стверджується, що «Шаман» таки є братом
Дюжева, більше того, він досі живий.

Діти Пугачової й Галкіна промовили перші
слова

Р

осійський гуморист Максим
Галкін вирішив поділитися досягненнями спільних із Аллою
Пугачовою дітей. Артист розповів
про перші слова двійнят Гаррі та
Лізи. Все це Галкін повідав зі сцени
на концерті у Пензі.
«Можете нас привітати: наші
дітки вже щосили бігають і на-

зивають нас із Аллою «тато» і
«мама», — зізнався глядачам Максим. Далі він зазначив, що його
діти й малеча Кіркорова частенько
граються разом. А сам Філіп багато часу проводить із Галкіним і
Пугачовою.
Чоловік Примадонни подякував своїм глядачам, що вони доклали руку до його «забезпеченої
старості»: «Відразу згадую слова Михайла Жванецького, який
якось сказав про свій будинок в
Одесі: «Це такий будинок, де кожна цеглинка — це чиїсь оплески».
Ось по телевізору часто показують
мій «скромний» будинок. Так от,
тепер я можу сказати, що там є і
ваші цеглини. Спасибі за мою забезпечену старість!».

