
Шанувальників Мадонни шо-
кувала несподівана витівка її 

15-річного сина Рокко. Юнак опу-
блікував у Instagram повідомлен-
ня, в якому всіляко ображав свою 
матір, повідомляє Informing.

Зокрема, він зазначив, що про-
ти повернення під опіку до матері, 
і після численних образ на адресу 
зірки підписався як «син стерви». 
Сама Мадонна поки не прокомен-
тувала заяву сина.

Нагадаємо, що раніше суд офі-
ційно позбавив поп-зірку прав 
опіки над 15-річним сином. Юнак 
буде жити з батьком у Лондоні. За 
словами правозахисників, публіч-
на боротьба за виховання Рокко 
стала для хлопця великим стре-
сом. Зараз він ходить у школу в 
Лондоні, і йому там подобається.

У минулому році Рокко заявив, 
що не хоче повертатися до матері, 
і ця звістка страшно обурила Ма-
донну. Коли хлопець заявив, що 
хоче залишитися зі своїм батьком 
— Гаєм Річі, виконавиця зверну-
лася до Верховного суду з прохан-
ням змусити колишнього чоловіка 

повернути сина в Нью-Йорк. Суд 
зобов’язав хлопчика повернути-
ся до своєї матері і зустріти з нею 
Різдво. Правда, Рокко так до неї і 
не повернувся.

Тим часом Мадонна абсолют-
но впевнена, що батько зовсім 
не обмежує свободу 15-річного 
юнака, тому Рокко може стати на 
небезпечний шлях. Так, співачка 
довідалася, що хлопчик прогулює 
заняття в школі та курить. Також 
Мадонна нещодавно зізналася, що 
сумує за сином.

Всесвітньо відома модель і 
мати двох дітей Сінді Кроу-

форд на свої 50 років виглядає 
просто карколомно. Зараз зна-
менитість із чоловіком і двома 
дітьми насолоджуються відпо-
чинком на Багамських островах, 
повідомляє Neformat. Звичайно 
ж, красуні захотілося поділитися 
деякими знімками з фанатами і 
вона опублікувала їх на свій сто-
рінці в Instagram. На фото мож-
на побачити, що зірка виглядає 
ідеально і своєю фігурою може 
затьмарити будь-яку молоду 
красуню.

Sasha Ray відмовилася від дорогих 
подарунків на свій День народження

Днями українська співачка Sasha 
Ray відсвяткувала свій День на-

родження закритою вечіркою у влас-
ному ресторані слов’янської кухні 
Vesna в місті-космополіті Дубаї.

У сексуальній кораловій сукні 
від Dolce&Gabbana красуня-спі-
вачка приймала вітання від рідних, 
найближчих друзів та закордонних 
партнерів.

У зв’язку з подіями, які нещодав-
но відбулися в її житті, Sasha Ray за-
вчасно попередила всіх запрошених 
гостей, що відмовляється приймати 
дорогі подарунки.

«Коли мене запитали, що мені 
дарувати, я відразу відмовилася від 
дорогих подарунків. Нещодавно 
в моєму житті відбулись події, які 
змінили моє ставлення до багатьох 
речей: у цю новорічну ніч в будівлі 
готелю, де я проживала, спалахнула 
пожежа, про яку говорив весь світ, я 
чудом вбереглася, не хочу навіть ду-
мати, що могло трапитись, якби я за-
трималась у номері хоч на 10 хвилин. 
Потім було випробування водою — 
нещодавно Дубай постраждав від 
повені. Так що хрещення вогнем і 
водою я вже пройшла, — жартує спі-
вачка. — Після таких випробувань я 

повністю переосмислила суть і цін-
ність життя. Все найдорожче — це 
зовсім не матеріальні цінності. На 
святі мене розчулив до сліз подару-
нок від працівників мого ресторану 
— двоярусний торт із моїми фото-
графіями від народження і дотепер, 
які шеф-кухар таємно дістав напере-
додні в моєї мами. Для мене це було 
особливо зворушливо!»
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Коханка Бориса Нємцова вимагає 
ексгумації його тіла

Шоубіз

Білявку нагородили в категорії 
«культура, мистецтво та ЗМІ», де 
вона очолила 10-ку найкращих. 
Про це повідомляє «Високий за-
мок».

У своєму блозі телезірка похва-
лилася званням та розповіла, як та-
кою стала.

«Особлива втіха та недосяжність 
— бути визнаною серед своїх. Якою 
стати — я підгледіла в моєї Галичини. 
Мати сором перед людьми, не гніва-
ти Бога, не гидитися цюпати бульбу 
та залишатися пані... Львів’янка — 
це українська іноземка, яку видко 
здалеку», — написала Оля.

До речі, у номінації «Політика» 
першість дісталася депутату Оксані 

Сироїд.
Нагадаємо, вже незабаром 

Фреймут має стати мамою вдруге. 
Вагітна телеведуча Ольга Фреймут 
народжувати збирається в Україні, 
але ім’я батька майбутньої дитини 
досі тримає в секреті.

Фреймут зізналася, що зажди 
мріяла та планувала стати мамою 
вдруге.

«І я дуже трепетно ставлюся до 
цієї теми, тому ніколи не стану ви-
носити подробиці особистого життя 
на загальний огляд», — зауважила 
вона.

Свою першу дитину — дочку 
Злату — Ольга народжувала у Ве-
ликобританії, де живе її екс-чоловік 
Ніл.

«Якщо дасть Бог народжувати 
вдруге — виберу Україну, адже я 
вивчила цю галузь дуже докладно, 
як інспектор, і знаю, куди йти, а які 
пологові будинки обходити десятою 
дорогою», — поділилася телеведуча.

Також Фреймут розповіла про 
свій побут.

«У мене немає хатньої робітниці, 
я живу в невеликій квартирі і сама 
люблю прибирати свій будинок: ви-
ганяти павука з павутиною, проти-
рати підвіконня та витирати пил з 
меблів, наводити порядок в шафах. 
Коли я перекладаю речі, мене це за-
спокоює», — зізналася Оля.

«Звичайно, приходить мама, яка 
допомагає мені мити підлогу, відно-
сить у хімчистку штори або чистить 
меблі — в нас буває багато гостей, 
які завжди щось забруднюють. Але 
ніхто ніколи з чужих не торкався 
до моєї білизни, ніхто не прав мою 
кофтинку — я не дозволяю сторон-
нім людям так близько входити в 
моє життя», — заявила вона.

А ще у Фреймут є «пунктик» — 
вона терпіти не може кольорових 
рушників.

«Напевно, це спогади з мого 
минулого життя, коли я перевіряла 
дешеві готелі, в яких висіли ось ці 
самі кольорові синтетичні рушники 
— вони на мене наганяють смуток. 
У моєму будинку мають бути білі 
рушники, біла постіль. А ще я не пе-
реношу целофанових пакетів у холо-
дильнику. Навіть коли приходжу в 
магазин, прошу, щоб продукти мені 
загортали в папір, або беру з собою 
спеціальні торбинки. Целофан мене 
дратує», — зізналася Оля.

«Напевно, з такими моїми фіш-
ками сторонній людині важко ми-
ритися, але я і сама можу швидко 
прибрати в квартирі, випрати ліжко, 
із задоволенням нагодувати дитину. 
Я дуже практична, адже я з багато-
дітної сім’ї, тому вмію сама і картину 
прибити, і рушник вишити», — по-
хвалилася зірка телебачення.

А ще Фреймут збирає парцеляну 
і має неабияку колекцію.

«Збираю її близько чотирьох ро-
ків: коли почала багато подорожу-
вати за кордоном, бувати в якихось 
незвичайних місцях, готелях. Ось 
п’ю я вранці чай в готелі і не можу 
випустити з рук порцелянову чаш-
ку — така вона гарна! Плачу гроші, 
коли хочу забрати її собі», — розпо-
віла телеведуча.

Джулія Робертс 
здивувала новою 
зачіскою
У мережу потрапило кілька знімків 
артистки, на яких вона зображена з 
новою зачіскою і новим кольором 
волосся. Виявляється, знаменитості 
знадобилася зміна іміджу для ролі в 
новому фільмі «День матері». Варто 
відзначити, що Джулія в такому вигляді 
виглядає дуже екстравагантно. 

Коханка Бориса Нємцова — Ка-
терина Іфтоді, яка в 2014 році 

народила російському опозиціо-
нерові сина, настільки зневірилася 
дати хлопчикові прізвище батька 
і отримати спадок, що вже готова 
з лопатою йти на цвинтар і само-
стійно розкопувати могилу.

Річ у тім, що колишні дружи-
ни Бориса Юхимовича не хочуть 
спілкуватися з Іфтоді. А громадян-

ська дружина Катерина Одінцова, 
яка народила Борисові Нємцову 
двох дітей — сина і дочку, не бажає 
робити своїй дитині експертизу 
ДНК, щоб молода мати могла під-
твердити спорідненість хлопчиків.

— Це просто змова клану Нєм-
цових... Ніхто не хоче визнавати 
дитини Бориса. Думаю, що смерть 
Нємцова дуже полегшила життя 
Катерині Одінцової, — розповіла 
в інтерв’ю каналу «НТВ» зневірена 
жінка. При цьому вона впевнена, 
що колишні дружини просто не 
хочуть із нею ділитися спадщи-
ною.

У Бориса Нємцова залишилося 
четверо офіційних дітей і невизна-
ний син Борис — син Іфтоді. Піс-
ля своєї смерті політик залишив 
їм акції в найбільших російських 
компаніях, які, за прогнозами ана-
літиків, можуть значно вирости в 
ціні, а також нерухомість і велику 
квартиру в центрі Москви. 

Син Мадонни публічно образив її в 
Instagram

Ліллі Вачовскі вперше вийшла в світ після 
зміни статі

Сінді Кроуфорд 
вразила 
витонченою 
фігурою

2 квітня 2016 року в Лос-
Анджелесі відбулася 27-я це-

ремонія вручення премій GLAAD 
Media Awards.

Лауреатами цієї премії стають 
люди, які зробили особливий вне-
сок у розвиток культури сексуаль-
них меншин.

Головною зіркою цьогорічної 
церемонії стала режисер Ліллі Ва-
човські. Вона вперше з’явилася на 
публіці після зміни статі. До опе-
рації це був американський режи-
сер Енді Вачовські, який вперше 
оголосив про своє бажання змі-
нити стать у березні цього року. 
Після хірургічного втручання Енді 

став жінкою, вибравши собі ім’я — 
Ліллі.

Треба сказати, що Енді змінив 
стать услід за своїм старшим бра-
том Ларі, який тепер став Ланною.

Брати Вачовські, а тепер се-
стри, відомі такими роботами, 
як «Матриця», «Хмарний атлас», 
«Сходження Юпітер», серіал 
«Восьме почуття» тощо.

Додамо, що ведучі церемонії 
GLAAD Media Awards Демі Лова-
то і Кеке Палмер привітали Ліллі з 
найважливішою подією в її житті 
і вручили режисерові заслужену 
статуетку.

Ольга Фреймут потрапила до 
топ-50 найбільш успішних жінок

Помер виконавець ролі Шерлока 
Холмса
У Лондоні помер актор Дуглас Уілмер, який запам’ятався 
глядачам як виконавець ролі Шерлока Холмса в серіалі теле-
каналу «Бі-бі-сі» 1965–1968 років. Це сталося в лікарні, яка 
розташована в графстві Саффолк, після нетривалої хвороби. 
Діагноз недуги, від якого помер актор, не повідомляють. 
Уілмер народився 8 січня 1920 року в столиці Великобританії. 
Він навчався на актора в Королівській академії драматичного 
мистецтва. Дебютував на театральній сцені в 1945 році, а в 
60-х почав кар’єру кіноактора. Дуглас Уілмер за своє життя 
знімався в десятках кінострічок і серіалів.


