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Шоубіз

У США 34-річна модель журналу
Playboy і зірка соцмереж Кеті Мей
померла від інсульту. У моделі залишилася семирічна дочка Міа. На
сайті GoFundMe був відкритий збір
коштів, які підуть на освіту дівчинки.
На момент написання матеріалу було
зібрано близько 10 тисяч доларів.

Схудла Пугачова шокувала фотографією
без макіяжу

66

-річна Алла Пугачова не
втомлюється радувати своїх
шанувальників і коханого чоловіка Максима Галкіна зовнішнім
виглядом. Останнім часом При-

мадонна дуже схудла та стала виглядати набагато молодшою. Настільки, що не боїться публікувати
в особистому блозі фотографії без
макіяжу, повідомляє 7days.ru.
Усі рідні та друзі пов’язують
зміни в зовнішності Алли Борисівни з тим, що вона нарешті живе
щасливо та спокійно. Кілька років
тому Пугачова перестала їздити з
концертами, відповідно, з її життя
тут же пішла хронічна втома. Співачка живе за містом на свіжому
повітрі. У теплу пору року сама займається своїм садом: садить квіти, доглядає за численними клумбами.
Ну і, звичайно, поява дітей —
Лізи та Гаррі, позитивно позначилася на її житті: Алла Борисівна
знову відчула себе молодою мамою.

Стилістка-аферистка видурила в зірок
шоу-бізнесу мільйон рублів

Д

о стиліста Ольги Кемерер, серед клієнтів якої чимало зірок
російського шоу-бізнесу, накопичилося безліч претензій.
За словами замовників, стиліст
переконала їх у тому, що хвора на
рак крові.
Жінка просила своїх клієнтів
— знаменитостей — допомогти
впоратися з недугою та продовжити їй життя. Жалісливі люди
охоче перераховували гроші на її
рахунок.
Причому Кемерер вказувала

Зірка радянського
кіно Олександра
Зав’ялова загинула
від рук рідного сина

Зірка Playboy
померла від інсульту
в 34 роки

лікарні, де спостерігається, та імена лікарів. Але, як з’ясувалося, ні в
одній з названих нею клінік вона
не була пацієнткою, і до медиків з
цим діагнозом не зверталася, повідомляє сайт «НТВ.Ru».
За приблизними підрахунками
поліцейських, аферистка зібрала зі
співчутливих до неї людей близько
мільйона рублів (приблизно 350
тисяч гривень). За дивним збігом,
затримали підозрювану 4 лютого,
коли відзначається Всесвітній день
боротьби з раком.

Брати Меладзе порадували своїх
прихильників новою піснею

Зірка фільму «Тіні зникають опівдні»
не дожила до 80-ліття всього два дні.
Тіло артистки знайшли в її квартирі в
Санкт-Петербурзі. За словами сусідів,
Олександра Зав’ялова та Петро жили
в бідності. Часто конфліктували.

Джамала перемогла в півфіналі
відбору на Євробачення
С

півачка Джамала отримала найвищий бал від суддів та від глядачів.
Крім того, у фіналі національного відбору на Євробачення візьмуть
участь також колективи The Hardkiss
та Brunettes Shoot Blondes.
За результатами голосування
глядачів Джамала отримала 9 балів,
ще 9 балів за її виступ надали судді.
У наступну суботу пройде другий
півфінал Національного відбору на
Євробачення-2016. По три учасники
з двох півфіналів пройдуть до фіналу відбору. Наступний півфінал відбудеться 13 лютого, фінал — 21 лютого. Сам конкурс пройде в травні у
Стокгольмі.
Пісня «1944» має куплети англійською та кримськотатарською
мовами.

Фанати Джей Ло шоковані відео, у якому зірка знялася без макіяжу

Д

нями в Мережі з’явилося нове
домашнє відео з популярною

Ліза Арзамасова з
«Татусевих дочок»
виходить заміж

американською співачкою Дженніфер Лопес. Запис опублікував її молодий бойфренд Каспер Смарт на
своїй сторінці в Instagram. У цьому
ролику він і його 46-річна кохана
знаходяться в ліжку. При цьому на
виконавиці немає ні грама косметики. Відзначимо, що, судячи з відгуків
шанувальників Джей Ло, «натуральний» вид зірки викликав у них шок.
Чим же займається на відео парочка? Вони співають кумедну пісеньку з реклами. Очевидно, що закохані тільки що прокинулися і ще
не встигли привести себе в порядок.
Користувачі Мережі відзначають:

Софія Ротару не розлучається з невісткою

У

У

той же час є і ті, хто слова нового музичного твору сприйняв,
як образу для колишніх дружин
братів. На думку Кушанашвілі,
остання робота Меладзе, а саме
пісня «Мій брат», не може бути виправданням останніх змін у житті
музикантів.
Брати Меладзе постійно у всіх
на вустах. Хлопці вміють підігріти
публіку та й шокувати новинами.
У тому році, наприклад, всіх вразила новина про весілля Костянтина Меладзе з його підопічною
Вірою Брежнєвою. Своє слово з
приводу Меладзе та їхнього особистого життя вирішив висловити
Отар Кушанашвілі.

Сам Отар завжди говорить
все прямо і без лестощів, як було
цього разу. Чоловіка збентежила
остання робота Меладзе, а саме
пісня «Мій брат», яка не виправдовує життя самих музикантів.
Новий спільний кліп артистів
був своєрідним підсумком пережитого. Отар виступає на захист
колишніх дружин Меладзе, адже,
як каже він, цю пісню будуть
слухати і вони. Так, хай брати зараз одружені на інших красунях з
«ВІА Гри», але не варто забувати
про минуле. Про тих, хто був поруч, коли ти був ніким, хто пройшов «і вогонь, і воду», і не кидав у
їхні найважчі життєві моменти.

Син Сергія Притули заробив перші гроші

К

арантин в школах для дітей
тільки в радість — адже це
чергові свого роду «канікули» для

школярів. Але син Сергія Притули
вже поводиться, як тато, і вирішив
не байдикувати на вихідних, а заробити грошей. Хлопчик поїхав
з татом на концерт, де виконував
дрібні доручення: готував каву,
приносив речі або воду та всяке
інше. Загалом і досвіду набрався, і
не нудьгував, і 150 гривень за три
дні заробив!
Сина Притула виховав добре,
оскільки на питання: куди витратить гроші, хлопець, відповів, що
віддасть татові, якщо йому не вистачатиме на покупку продуктів.

сі, хто дивився популярний
серіал «Татусеві дочки», знають Лізу Арзамасову, яка зіграла
там Галину Сергіївну.
Нам надовго запам’ятатися
Ліза в образі «очкастої» дівчинки-заучки, але в житті актриса
просто красуня, та й уже виросла!
Неймовірної новиною стало
те, що 20-річна Єлизавета виходить заміж. Так, на безіменному пальчику відомої актриси,
журналістами було помічено
перстень, який вона зовсім не
намагалася сховати. Сталося це
30 січня на церемонії вручення
кінопремії «Золотий орел».
Дуже шкода, але актриса не
відповіла на запитання про особисте життя, а тільки спантеличила усіх загадковою усмішкою.
Може це тільки заради шуму
навколо своєї персони? Сподіваємося, що особисте життя Арзамасової і справді змінилося на
краще.
Хто подарував дівчині перстень — теж невідомо. Але можна припустити, що це зробив її
коханий — актор Філіп Блідий,
той самий, який грав Вєніка у серіалі «Татусеві дочки», інформує
Modista.

співають Джей Ло і її молодий чоловік прекрасно, а ось виглядають
жахливо. «Таке відчуття, що Каспер
лежить в ліжку зі своєю мамою»,
«Боже, я ніколи не думав, що вона
така страшна без макіяжу», — ось
так реагують на одкровення Смарта
підписники його сторінки.
Відзначимо, що знімки Дженніфер Лопес без мейк-апу з’являлися
в Інтернеті і раніше. Однак тепер
фанати розуміють, що всі вони
були відретушовані в «Фотошопі».
Оскільки насправді зірка без макіяжу надто стара та неприваблива.

С

офія Ротару поїхала у відпустку
в Іспанію разом із сім’єю. Не секрет, що працює Софія Михайлівна
зі своїми найближчими родичами —
сином Русланом і невісткою Світланою, повідомляє 7days.ru.
На заздрість багатьом, у співачки
та її невістки такі хороші стосунки,
що вони постійно скрізь їздять разом, ось і відпочивати намагаються,
склавши один одному компанію. У

минулому році, наприклад, відвідали Італію. Було це під час літніх канікул, так що разом з ними вирушили
й онуки Ротару: 21-річний Анатолій
та 14-річна Софія. Зараз же молодші члени сім’ї навчаються (Соня —
у київській школі, а Анатолій — у
Лондонському вузі), а старші відпочивають на узбережжі Коста Бланка.
Софія Михайлівна, Руслан і
Світлана піднімаються рано вранці й перед сніданком обов’язково
йдуть на прогулянку: милуються
морем, дихають свіжим повітрям.
Співачка завжди говорила, що
дуже любить море: воно наповнює
її енергією та силою на багато тижнів наперед. Саме тому, коли немає
виступів, вона намагається вибратися в Ялту, де має свій будинок на
березі моря й улюблений город. Софія Михайлівна не раз зізнавалася,
що дуже любить «копатися» в землі.
Адже вона виросла в селі та звикла
до праці.

Тіматі пообіцяв своєму фанатові 50 000
доларів

О

х вже ці зірки! Грошиками розкидаються наліво і направо! От
і вирішив випробувати долю один
із фанатів Тіматі, коли попросив у
нього грошей на відкриття власного
бізнесу. Сума не маленька, а 50 000
доларів! Але просив він гроші не
особисто, а через повідомлення в соціальній мережі Instagram.
Здавалося б, відомий репер,
який отримує сотні повідомлень в
день, навіть не зверне увагу на такий
запит, але не тут-то було!
Репера Тіматі зацікавило повідомлення, і він відповів, що заплатить
таку суму, якщо хлопця підтримають інші підписники його сторінки
і пост з повідомленням і відповіддю
на нього набере в Інтернеті 100 000
«лайків».

Ось як буває, пишеш повідомлення з маленькою надією, а воно
отримує відгук. Мабуть, багато хто
зараз заздрить хлопцеві з Ізраїлю,
який написав Тіматі.
Що цікаво, пост з його повідомленням миттєво став популярним
і набрав вже майже половину з потрібної кількості «лайків».

