
Анджеліна Джолі, ймовірно, зра-
дила своєму чоловікові Бреду 

Пітту під час перебування в Камбо-
джі.

Анджеліну Джолі та Бреда Пітта 
справедливо вважають найвпливо-
вішою парою Голлівуду. Знамени-
тості не тільки є успішними актора-
ми та одними з найбагатших людей 
у світі, але й щасливим сімейством, 
яке виховує шістьох дітей.

Однак, зважаючи на останні за-

яви в пресі, Джолі та Пітт пережива-
ють не найкращі часи. Після числен-
них новин про розлучення акторів, 
тепер в мережі з’явилася інформація 
про те, що Анджеліна зрадила сво-
єму чоловікові Бреду Пітту під час 
перебування в Камбоджі.

Офіційних підтверджень цих 
чуток поки немає, як втім і спросту-
вань, але, як кажуть, диму без вогню 
не буває, пише Viva

Відома російська телеведуча 
Ксенія Собчак не перестає 

дивувати своїх підписників у 
Instagram новими образами: не-
щодавно для піару програми 
«Бремя новостей» вона приміря-
ла на себе роль бомжа.

Фото в такому незвично-
му образі Собчак опублікувала 
в себе на сторінці, повідомляє 
Informing.

На знімку Ксенія позує на тлі 
сміттєвого бака в досить дивно-
му вбранні, зеленій шапці, та ще 
й з синцем під оком. Складається 
враження, ніби вона щойно ко-
пирсалася в смітнику. Телеведу-
ча підписала знімок: «У такому 
вигляді я записала своє послан-
ня всім Креаклам і Креаклицям 
Русі з приводу того, який *** їх 
очікує. Бомж вийшов модний». 
Однак до виходу програми в 
ефір складно зрозуміти, що мала 
на увазі Ксенія.

Слово «креакл» походить від 
модного в російському сегменті 
Інтернету виразу «креативний 
клас». Лєра Кудрявцева вперше показала сина

Наречена Володимира Кличка шокувала 
публіку відвертим вбранням

Відома телеведуча Лєра Кудрявце-
ва, яка одружена з молодим хоке-

їстом, нещодавно приємно здивува-
ла своїх шанувальників.

Світловолоса красуня впер-
ше показала громадськості свого 
25-річного сина Жана. Артистка зі-
зналася, що хлопець не любить фо-
тографуватися, тому сховав своє об-
личчя. Фанати відзначили, що фото 
вийшло дуже зворушливим, пише 
neformat.co.ua.

У Санта-Моніці пройшла кіно-
премія критиків Choice Awards 

2016.  Захід відвідали багато зна-
менитостей, серед яких і наречена 
Володимира Кличка. Молода мама 
Хайден Панеттьєрі шокувала пу-
бліку відвертим вбранням. 26-річ-
на актриса з’явилася на публіці в 
ніжному платті від румунського 
дизайнера Марії Люсії Хохен, вар-
тістю 1600 доларів. Однак при-
вернула увагу публіки зовсім не 
вартість, а відверте декольте на-
ряду. Верх сукні ледь прикривав 
оголені груди Хайден. Доповнила 
свій образ знаменитість ніжною 
укладкою, невеликим клатчем і 
прикрасами.

До слова, картиною року на 
премії була визнана кримінальна 
драма «У центрі уваги», а кращим 
актором назвали Леонардо Ді Ка-
пріо за роль у фільмі «Легенда Г’ю 
Гласса».
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Ведучому «Міс Всесвіт», який помилився 
при нагородженні, погрожують 
вбивством

Шоубіз

Про це розповіли двічі переможці 
та судді телешоу «Битва екстра-
сенсів», експерти «Слідство ведуть 
екстрасенси» ясновидці Хаял Алек-
перов і Олена Курилова, а також — 
фіналісти сезону 15-ї «Битви» Хелен 
Брайт, Яна Пасинкова та Світлана 
Мовчан.

У 2016 році нам не доведеться 
нудьгувати, впевнений Хаял Алек-
перов:

— Повелителька року — Вогня-
на Мавпа — справжній «профі» в 
частині сюрпризів і несподіванок. І 
тому успіху досягнуть ті, хто вміє за-
лишатися в сідлі навіть на крутих ві-
ражах і ніколи не опускає руки. Лю-
дям, які вміють швидко реагувати та 
приймати рішення, нові досягнення 
будуть даватися легко та невимуше-
но. А ось тим, хто полюбляє жити 
за чітким планом, змиритися з не-
постійністю примхливої господині 
року буде нелегко. Завдяки енергій-
ній і непостійній Мавпі 2016-й буде 
динамічним, багатим на яскраві 
події та щасливі випадковості. Чи-
мало людей зможуть задовольнити 

свою допитливість: відкриють для 
себе несподівані хобі, побувають у 
абсолютно нових, не знаних раніше, 
місцях або зважаться перегорнути 
чергову сторінку у стосунках. Бути 
в фаворитах у Вогненної Мавпи та 
піднятися на гребінь успіху не так 
вже й складно. Варто лише простіше 
ставитися до життєвих негараздів, 
проявляти обережність і наполегли-
вість у досягненні своїх цілей.

А ось Олена Курилова впевнена, 
що цей рік буде цікавим для людей, 
які не прагнуть до швидкого збага-
чення, а всього домагаються пра-
цею, інтелектом і гранично чесні з 
оточенням:

— Мавпа хоч сама хитра і верт-
ка, але любить повну собі проти-
лежність — принципових, щирих, 
відвертих. Тому не здумайте нікого 
обманювати!

2016-й буде роком великих змін 
і дасть шанс розібратися з усіма не-
завершеними справами у всіх сфе-
рах вашого життя, вважає фіналіст-
ка «Битви екстрасенсів-15» Хелен 
Брайт:

— Будьте готові до зміцнення 

всіх зв’язків, особливо в бізнесі та 
кар’єрі. У лютому в повітрі буде ви-
тати занепокоєння, на роботі мо-
жуть виникнути розбіжності, але 
вже до березня все налагодиться. У 
квітні сміливо починайте будь-яку 
ділову активність. Також цей місяць 
— хороший час  для зачаття дитини. 
Якщо думаєте про пропозицію руки 
та серця, то для цього найкраще 
підійде травень. Червень, липень і 
серпень варто присвятити сімейним 
стосункам. Конфліктні ситуації в 
сім’ї найімовірніше відбуватимуться 
саме в цей період. Фінансові операції 
будуть проходити важче з вересня, 
тому подбайте про грошові пробле-
ми влітку і будьте обережні з витра-
тами в другій половині року.

Переможниця 15 сезону «Битви» 
Яна Пасинкова каже, що Вогняна 
Мавпа буде щедро роздавати пода-
рунки всім, хто звик розраховувати 
тільки на себе та заробляти гроші 
чесною працею:

— А взагалі рік сприятливий 
для відновлення фізичної форми: 
заняття спортом дадуть очікувані 
результати. А ось легкі романи Мав-
па заводити не радить і рекомендує 
міцно триматися за нинішніх об-
ранців. І не здумайте скаржитися на 
долю, інакше вона повернеться до 
вас спиною.

Ще одна фіналістка «Битви екс-
трасенсів-15» Світлана Мовчан 
впевнена, що рік Вогняної Мавпи 
буде насичений нестандартними 
завданнями та їхніми креативними 
вирішеннями:

— Варто бути мудрим і обходи-
ти ситуації, які можуть призвести 
до непередбачуваних наслідків. Але 
якщо ви будете грати за правилами 
Мавпи, тобто робити все легко, ве-
село, з максимальною самовіддачею 
— рік обіцяє бути вдалим і прибут-
ковим. Станьте трошки акторами, 
і грайлива Мавпа буде на вашому 
боці.

На честь Девіда Боуї 
назвали сузір’я із семи 
зірок
Прихильники британського співака Девіда Боуї 
тепер зможуть споглядати його на зоряному 
небі. На честь померлого легендарного артиста 
астрономи з бельгійської обсерваторії MIRA 
Public Observatory назвали сузір’я з семи зірок, 
повідомляє Rolling Stone.

Дмитро Карпачов — одна з найбільш 
загадкових постатей українського 
телебачення

Лікарі відкачали 
Гаріка Сукачова 
після алкогольного 
отруєння
Цілу добу медики намагалися привести 
Гаріка Сукачова  в більш-менш нор-
мальний стан після того, як музикант 
звернувся за меддопомогою зі скар-
гами на алкогольне отруєння. У нього 
діагностували набряк мозку.

Схоже, що захисники скривдже-
ної «Міс Колумбія» не про-

бачили ведучому церемонії Стіву 
Харві його фатальної помилки. 
Уже пройшов місяць з того дня, як 
комік випадково назвав не ту пере-
можницю, але проблем у шоумена 
через його помилку не поменшало, 

повідомляє InfoResist.
На американському ток-шоу 

одна гостя поцікавилася у Стіва, як 
він пережив інцидент, пов’язаний 
зі скандалом на конкурсі «Міс 
Всесвіт». І тут Харві, стримую-
чи сльози, заявив, що йому дуже 
важко і на адресу його родини 
надходять погрози: «Я перестав 
нормально спати. Мені надходили 
погрози вбити всю мою сім’ю... Я 
не можу дозволити, щоб мої діти 
виходили з дому».

Ведучий розповів, що весь цей 
час його підтримувала дружина, 
яка вдень і вночі була з ним поруч. 
Також Харві запевнив, що пережи-
ває за «Міс Колумбія» Аріадну Гу-
тьєррес, котра стала жертвою його 
помилки: «Моє серце обливається 
кров’ю за неї, а я не в змозі навіть 
поговорити з нею. Я не спав ноча-
ми, все думав про те, як вона». 

Анджеліну Джолі підозрюють у зраді Бреду 
Пітту

Ксенія Собчак 
перетворилася на 
модного бомжа

Чого чекати від року Вогняної 
Мавпи

Дмитро Карпачов ретельно обе-
рігає приватну інформацію від 

розголошення. Навіть дата його 
народження точно не відома. На 
всіх більш-менш офіційних дже-
релах, пов’язаних з Дмитром, вка-
заний лише місяць і рік: грудень 
1978. Але все-таки деякі факти ві-
домі напевно.

Народився Дмитро Карпачов у 
Кіровограді. Там він здобув вищу 
освіту за спеціальностями «марке-
тинг». Закінчив КІСМ і Вищу шко-
лу соціології при Академії наук 
України. Відразу ж отримав і другу 

освіту — за спеціальністю «психо-
логія, коучинг» — уже в Києві.

Дмитро проходив навчання в 
Київської асоціації практикуючих 
психологів і психотерапевтів. А та-
кож — у МГІ, Європейської асоціа-
ції психології, Московському цен-
трі НЛП в освіті, Erickson College 
International. Дмитро має диплом 
майстра-практика НЛП.

Він також сертифікований тре-
нер НЛП міжнародної категорії, 
гештальт-терапевт, коуч, бізнес-
тренер. Модератор проекту ЄС 
«Права жінок та дітей в Україні: 
комунікаційний компонент».

Карпачов має досвід професій-
ного психологічного консульту-
вання з 2003 року.

У 2011 році він почав роботу 
на «СТБ» як психолог-консультант 
на проекті «Правила життя».

У тому ж році став вести со-
ціальне реаліті-шоу «Кохана, ми 
вбиваємо дітей». Потім — «Детек-
тор брехні» і «Один за всіх».

Паралельно з роботою на теле-
баченні, Дмитро періодично про-
водить семінари та дає майстер-
класи з психології.

Дмитро Карпачов категорично 
не коментує своє особисте жит-
тя. Але на своїх програмах він все 
ж давав зрозуміти, що в нього є 
сім’я: дружина та дитина.

А також в ролику «Кохана, ми 
вбиваємо дітей» Дмитро знявся зі 
своїм сином.


