
Цього року Аніта Луценко ви-
рішила зустрічати Новий рік у 

теплих краях — на сонячній і жар-
кій Шрі-Ланці.

«Вибираючи між купівлею пу-
ховика та нових уггі чи квитка на 
Шрі-Ланку, я вибрала друге! І, зда-
ється, не прогадала! Кажуть, на-
стала зима?» — написала Луценко.

Тепер Аніта активно ділиться 
фотографіями з відпочинку. На 
знімках дівчина позує в літніх на-
рядах на тлі пальм і пляжів, демон-
струючи спортивну фігуру.

Знаменитість зізналася, що 
намагалася створити на острові 
відчуття Нового року, проте в неї 
не вийшло. Тому тренер вирішила 
просто привітати своїх фанатів зі 
святами.

«З прийдешнім усіх щасливим, 
повним можливостей роком! І 
пам’ятайте — головне, що Новий 
рік нічого не змінює... Змінюємо 
ми! І все залежить тільки від на-
шого бажання», — написала Аніта.

Любовна драма, що закінчи-
лася побиттям, розігралася в 

квартирі 21-річного Олександра 
Шариго, сина заможного бізнес-
мена, куди він привіз 22-річну 
модель Анну Лісовську, щоб 
з’ясувати стосунки. Незадовго 
до цього дівчина прийняла рі-
шення порвати з юнаком після 
кількох місяців романтичних 
стосунків, але той змиритися з 
розставанням не зміг.

За словами постраждалої, 
вже в квартирі Олександр віді-
брав у неї телефон, а потім по-
бив. Причому вибратися з бу-
динку розлюченого бойфренда 
дівчині вдалося лише наступно-
го ранку.

Анна викликала швидку та 
була госпіталізована в одну з 
московських клінік. Лікарі діа-
гностували в дівчини струс моз-
ку та травми обличчя. Медики 
не виключають, що в моделі 
може бути зламаний ніс.

За інформацією LifeNews, на-
падник є сином бізнесмена Кос-
тянтина Шариго, засновника од-
нієї з московських транспортних 
компаній. Проте ще кілька років 
тому Шариго-старший покинув 
Росію і, за деякими відомостями, 
проживає в Монако.

Ховерборд «відправив у нокаут» Майка 
Тайсона

Ксенія СОБЧАК: Я зі своєю кінською мордою 
по всьому світу катаюся, а красуня 
Поклонська в Криму у вольєрі сидить

Світ втомився чекати повноцінних 
ховербордів (літаючих дощок) 

з фільму «Назад у майбутнє 2», 
тому ховербордами стали називати 
невеликі двоколісні пристрої.

Цей засіб пересування нагадує 
дуже маленький сігвей, але, на 
відміну від нього, з цієї конструкції 
дуже легко впасти. Саме тому 
вони офіційно заборонені у 
Великобританії, повідомляє сайт 
Quibbll.

Ветеран боксерського справи 
Майк Тайсон десь роздобув 
ховерборд і вирішив покрасуватися 
на камеру в стилі «дивіться, як 
я можу». Однак злощасному 
ховерборду було начхати на титули 
спортсмена — і він швиденько 

відправив його в нокаут.
Своїм падінням Майк Тайсон 

зайвий раз довів, що ці засоби 
дійсно не є безпечними.

У цей час Ксенія Собчак, яка під-
тримує Україну в конфлікті з 

Росією, із задоволенням і розмахом 
відпочиває на гірськолижному ку-
рорті Куршевель.

«Ксенія Собчак скептично та з 
іронією ставиться до своєї зовніш-
ності, яка, на думку деяких корис-

тувачів Мережі, не дотягує до стан-
дартів краси», — передає ведучий 
телеканалу «Дощ» Михайло Кози-
рєв.

Ксенія переконана, що справа 
не в зовнішності, а в можливостях. 
Так, зокрема, телеведуча заявила, 
що вона «зі своєю кінської мордою 
по всьому світу скаче, а красуня На-
талка Поклонська (прокурор окупо-
ваного Криму — прим.) в Криму у 
вольєрі сидить.

«Крім зовнішності, у неї ж за ве-
ликим рахунком нічого немає. На-
віть, бідненька, і по бутіках Європи 
не пройдеться, у нічних клубах не 
посидить. І це з її то красою. Краще 
вже ми якось з кінською мордою, та 
по Єлисейських полях скакати буде-
мо, ніж у Криму пастися», — гово-
рить Ксенія.
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Діти Максима Галкіна та Алли Пугачової 
вже проявляють музичні таланти

Шоубіз

З’явився рейтинг найкращих аль-
бомів українських виконавців 2015 
року. 

10. Тартак — «Ввічність». Аль-
бом став восьмим повноформатним 
релізом у дискографії колективу. За 
словами лідера групи Сашка Поло-
жинського, презентований матеріал 
йому особисто дуже подобається.

9. Гапочка — «Лови мої слова». 
8-трековий альбом колективу «Га-
почка» став багато в чому експери-
ментальною роботою, яка, однак, 
зберегла стиль і впізнаваність київ-
ської групи.

8. Кімната Гретхен — «Науко-
вий Атеїзм». Платівка «Науковий 
Атеїзм» стала одним із найсильні-
ших релізів першої половини 2015 
року. Альбом демонструє дорослі-
шання дніпропетровських інді-ро-
керів, що відобразилося як на му-
зичній, так і на текстовій складовій 
пластинки.

7. Без обмежень — «Дихаю то-
бою». «Дихаю тобою» став першим 
офіційним лонг-плеєм групи «Без 
обмежень», матеріал для якого фор-
мувався впродовж двох останніх 
років.

6. Luiku — «Єгер Майстер». 
«Єгер Майстер» — дебютний аль-
бом проекту Luiku, автором якого 
є екс-вокаліст Української групи 
DazzleDreams.

5. Джамала — «Подих». Четвер-
тий за рахунком альбом української 
співачки Джамали витриманий у 
напрямку groovyfeelings — комбіна-

цією соулу, фанку, даунтемпо і R’n’B.
4. MadHeads — «8». Це восьмий 

студійний альбом MadHeads. «Це 
не просто цифра 8, це магічна ві-
сімка — чарівна куля, яка дає мудрі 
підказки на майбутнє», — зазначив 
лідер колективу Вадим Красноокий.

3. Христина Соловій — «Жива 
вода». В основу першого студійного 
альбому юної української співачки 
Христини Соловій лягли українські 
народні пісні та пісні українських 
лемків в оригінальній обробці.

2. Мотор’ролла — «Два кро-
ки до весни». Новий альбом групи 
«Мотор’ролла» поєднав у собі пісні 

з різних періодів творчої діяльності 
колективу. Половина представлених 
композицій вже була раніше записа-
на як окремі сингли, а іншу полови-
ну музиканти написали нещодавно.

1. Скрябін — «Дякую люди». 
Цей реліз став своєрідним реквіє-
мом геніальному музикантові, який 
трагічно загинув на початку 2015 
року. Дводисковий альбом склада-
ється з пісень, записаних під час ве-
ликого київського концерту «Скря-
біну» в 2014 році. Всього на платівці 
записано 30 композицій — майже 
дві з половиною години щирих му-
зичних емоцій.

У сестри Майкла 
Джексона 
діагностували рак
Нещодавно медики виявили в 
49-річної зірки потенційно злоякісну 
пухлину на голосових зв’язках. На 
думку медиків, якщо в Джанет Джек-
сон дійсно рак гортані, то це означає 
кінець її кар’єрі. «Це стане кінцем для 
її співу. Вона не зможе співати», — по-
яснив лікар Стюарт Фішер. 

Альона Яковлєва «закрутила» роман із 
27-річним молодиком

Співачка Бейонсе 
планує скористатися 
послугами 
сурогатної матері
Ходять чутки, що пара вирішила піти 
на сурогатне виношування дитини, 
оскільки Бейонсе не можна втрачати 
форму і вона не може дозволити собі 
зробити ще одну перерву в кар’єрі 
на рік.

Максим Галкін зізнається, що з 
народженням дітей Гаррі та 

Лізи він навчився терпінню та ви-
тримці, став більш «підкованим» 
у побутових питаннях. У вересні 
двійнятам виповнилося два роки, 
і вони вже почали проявляти свої 
перші здібності.

«Обоє музичні, — каже Мак-
сим. — Ліза добре танцює. Вона 
так схожа на Аллу... Коли наро-
дилася, була абсолютно рудою, а 
зараз стала блондинкою, правда, 
трохи темніє. Гарік — моя копія. 
У них є дитячі роялі, на яких лю-
блять зображувати гру. А коли 

Алла виступала на «Новій хвилі» 
(я приїхав в Сочі пізніше), ми ра-
зом дивилися її номер по телевізо-
ру. Ліза навіть підспівувала мамі, 
а в кінці всі голосно аплодували».

Весь вільний час Максим і 
Алла проводять разом із дітьми. У 
батьків навіть є улюблена гра, яку 
вони придумали самі. «Будуємо з 
кубиків, зроблених з тканини, ви-
соку вежу. А потім під музику всі 
разом розбиваємо її, що викликає 
дику радість у дітей, — пояснює 
артист в інтерв’ю сайту Woman’s 
day. — Потім знову будуємо, і зно-
ву під музику розбиваємо...» 

Аніта Луценко зустріла Новий рік на Шрі-
Ланці

Син російського 
бізнесмена 
жорстоко побив 
подругу-модель

Найкращим українським 
альбомом 2015 року визнано 
«Дякую люди» Андрія Скрябіна

54-річна актриса Альона Яков-
лєва вже кілька років зустрі-

чається з чоловіком, який молод-
ший за неї на 27 років.

Зірка популярного серіалу 
«Щоденник лікаря Зайцевої», 
54-річна Альона Яковлєва, вона ж і 
дочка того самого Іполита з леген-
дарної «Іронії долі», вже двічі була 
офіційно одружена, а з першим 
цивільним чоловіком прожила ра-
зом більше восьми років. Втім, на-
сичена біографія та наявність до-
рослої доньки Марії, здається, не 
бентежать її обранця. Артистка у 
своїх інтерв’ю не приховує, що ко-
ханий ще зовсім молодий, однак і 
афішувати його особу теж не праг-

не — пара не виходить разом у світ 
і намагається триматися подалі від 
об’єктивів фотокамер. Весь віль-
ний час закохані проводять разом 
у підмосковному будинку жінки.

Як зізналася Яковлєва в недав-
ньому інтерв’ю, любов не тільки 
окрилює її, а й змушує задуматися 
про спадкоємця. «Правда, вік уже 
не той», — зітхає актриса.

«Може, хотіла б повернутися 
в 40. Тому що в мене зараз моло-
дий чоловік, який на 27 років мо-
лодший за мене. І ось перспектив 
замало, бо мені мало залишилося. 
За фізіологічними обставинами. 
Можливо, що я б хотіла ще дитин-
ку народити. На жаль, в 54 роки це 
складно», — зізнається актриса.

За словами зірки радянських 
картин, з появою в неї парубка 
вона геть забула про всі проблеми 
— коханий однаково добре і гвізд-
ки забиває, і знаходить будматері-
али для дачі, і готовий примчатися 
в будь-який кінець Москви, щоб 
зустріти обраницю з гастролей.

Наслідувати приклад зіркових 
колег і замислюватися про суро-
гатне материнство актриса поки 
не хоче, запевняючи, що проблема 
не в тому, хто народив, а в тому, що 
малюка треба ще й виростити.


