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Шоубіз

Брітні Спірс шокувала
фанатів відвертим
костюмом

О

ідомий український співак Іван
Дорн воліє ретельно оберігати своє життя від сторонніх очей.
У спілкуванні з пресою музикант
уникає розповідей про свою сім’ю
та не ділиться сімейними знімка-

Чоловік Ірини Білик:
У мене це третій шлюб
Чоловік співачки Ірини Білик Аслан
Ахмадов вперше розповів про свої
стосунки зі співачкою. Для нього це
вже третій шлюб, і він нарешті зрозумів, що робить його щасливим.

зробив, — це встановив український прапор на своїй оселі.
«Головне — це футбольні ворота, газон і український прапор.
У мене такий флагшток, це перше,
що я встановив на ділянці», — заявив Олександр.

Іван Дорн вперше показав свою дочку

В

Інструктор шоу «Зважені та щасливі» Аніта
Луценко, яка незабаром вперше стане мамою,
поділилася з підписниками в Instagram колажем
із фотографій, щоб показати, як змінювалося її
тіло протягом вагітності. 32-річна спортсменка
зараз перебуває на шостому місяці вагітності.
«Коханому так подобається моя фігура зараз,
що вже є замовлення на наступну дитину», —
прокоментувала фото Аніта Луценко.

Співачка і мати трьох дітей привела
свою фігуру в форму і тепер щоразу
намагається продемонструвати свої
старання. Нещодавно вона виступила
на своєму концерті в дуже еротичному
костюмі. Наряд вигідно підкреслив
підтягнуту фігуру блондинки та оголив
деякі татуювання на тілі зірки.

Олександр Пікалов з «95 Кварталу» купив
будинок поруч із Порошенком і Ротару
лександр Пікалов розповів
ведучій програми «Світське
життя» (канал «1+1») Каті Осадчій
про те, що придбав нерухомість.
Актор купив заміський будинок
поруч із нерухомістю Президента
України та співачки Софії Ротару.
«Там є одна єдина дорога. Я
придбав у такому місці, там клаптик маленький землі, де вона
поки одна, поки в нас Президент
буде Петро Олексійович. Дійсно
хочеться їздити нормальною дорогою, а вона одна. Насправді, я
хотів жити недалеко від Софії Михайлівни Ротару», — пожартував
Олександр.
За словами «Януковича» (Пікалов грає в сценках «Кварталу
95» роль колишнього Президента України — ред.), перше, що він

Аніта Луценко на шостому
місяці вагітності

ми. Однак нещодавно в Мережі
з’явилося перше фото дочки Дорна Василини.
Іван з дочкою прийшов на день
народження сина продюсера Валіда Арфуша. Зрозуміло, на такому
святі не обійшлося без фотографа,
в об’єктив якого й потрапив виконавець з дочкою. Пізніше таким
ексклюзивним знімком поділився
сам продюсер на сторінках свого
мікроблога в Instagram.
Обличчя дівчинки важко розгледіти, але видно її розкішне волосся, яке, судячи з усього, вона
успадкувала від свого знаменитого
тата.
Нагадаємо, що дитина народилася восени 2014 року. Раніше
Іван Дорн вже поділився деякими
подробицями особистого життя:
музикант показав в новому кліпі
кадри зі свого дитинства.

6 квітня, коли Білик святкувала свій день народження на сцені в
Одесі, Ахмадов заспівав для неї. А
ще подарував сережки.
За словами Аслана, гучного весілля вони з Іриною не робили, бо не
було потреби.
«Для мене це третій шлюб. І всі
ці «пишества» вже бували в моєму
житті. Як бачите, вони мене привели
до третього шлюбу. Я думаю, якщо
люди люблять одне одного, їм зовсім
не обов’язково влаштовувати зі своїх романтичних любовних стосунків
демонстрацію. У мене в цьому необхідності немає», — зазначив стиліст.
«Якщо в Іри виникне в цьому
необхідність, я із задоволенням її
підтримаю», — додав він.
На запитання, як він зробив
пропозицію Ірині, Аслан пустився
розмірковувати про кохання.
«Зараз мені 43. Коли ти в такому
віці, то припиняєш думати про фантики, починаєш думати про щирі
стосунки, про те, що робить людей
по-справжньому щасливими. Щоб
сказати людині, що я її кохаю, не
потрібно нічого показувати, не потрібно робити з цього виставу», —

сказав він.
«Просто потрібно сказати, що ти
кохаєш, щоб тобі повірили. Існують
речі, які пояснення не потребують.
Це сталося, і я щасливий, і Ірина
щаслива. Я не розумію, чому ми повинні комусь щось пояснювати», —
зауважив чоловік Білик.
Режисер і фотограф Ахмадов, як
відомо, живе в Москві. І зараз, коли
в Києві росте його син, чоловік розмірковує над тим, щоб частіше бачити малюка.
«Це, звичайно, велика проблема.
Ми самі не розуміли, у що вплутуємося. Малюк росте, і чим більшим

Мерайя Кері застрахувала себе на 70
мільйонів доларів

М

ерайя Кері застрахувала себе
на 70 мільйонів доларів —
знаменитість оцінила свої ноги в
35 мільйонів доларів, як і голос.
Зараз співачка знаходиться в
світовому турне The Sweet Sweet
Fantasy, яке стартувало 15 березня
в Шотландії і завершиться 2 липня
в США. За цей час Кері планує дати
десятки концертів, у тому числі й
в Африці.
Судячи з усього, подорож на
найбільш жаркий материк Землі
викликала в зірки деякі сумніви,
тому, щоб убезпечити себе від
можливих фінансових ризиків,
Мерайя вирішила, як то кажуть,
перестрахуватися.
Зрозуміло, Кері у цьому не
єдина: Ріанна та Хайді Клум також

На честь принцеси
Шарлотти назвали
сорт хризантеми

евідомі викрали з музею в
американському місті Спрінг-

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера
виріс точною копією батька

Б
застрахували свої ноги. Правда,
всього на один і два мільйони доларів. А ось Джей Ло подбала про
добробут своїх сідниць, які, до
речі, вона оцінила в 27 мільйонів
доларів.

У США вкрали сім картин митця з
українським корінням

Н

він стає, тим більше уваги потребує.
Хочеться його тискати, цьомати. Ми
розглядаємо різні варіанти. Можливо, мені доведеться тут бувати частіше. Не тому, що доведеться, а тому,
що дуже хочеться. Бо тут моя дитина», — підкреслив Аслан.
Також Ахмадов розповів, що легко знайшов спільну мову зі старшим
сином Білик Глібом.
«З Глібом у нас чудові стосунки.
Ми товаришуємо, спілкуємося. Я,
коли був дитиною, не уявляв, що в
моїх батьків можуть бути інші якісь
союзи. Сучасні діти, вони абсолютно
інакше влаштовані. Я розумію, що
мене прийняли», — розказав фотограф.
До речі, так само «Світському
життю» Білик розповіла, що саме
чоловік подарував їй на день народження:
«Він привіз мені сережки. Я це
люблю. Він завжди дарує мені сережки. Вони бувають різні. Бувають
золоті, з діамантами, з сапфірами.
Сьогодні гарні такі, якесь рожеве золото. Приємно, жінці приємно».
Нагадаємо, нещодавно Білик
розповіла, що сама запропонувала
Ахмадову завести дитину.

філд сім картин художника з українським корінням Енді Ворхола,
на яких зображені банки з супом
«Кемпбелл».
Як повідомляє ВВС, крадіжку
скоїли ще 7 квітня. Відомо, що всі
сім вкрадених полотен входять у
цикл із десяти картин, присвячених супу «Кемпбелл».
За інформацію про викрадені
твори мистецтва ФБР пропонує
винагороду в 25 тисяч доларів.
Цикл з десяти картин оцінюється
приблизно в півмільйона доларів.
Картини із зображенням різної кількості банок консервованого супу «Кемпбелл» були одними
з тих робіт Ворхола, які принесли
йому всесвітню славу. Він намалював їх у 1962 році.

ританській принцесі Шарлотті навіть року ще немає,
а її популярності вже може позаздрити будь-яка голлівудська
зірка.
Дочка принца Вільяма і Кейт
Міддлтон нікого не залишає байдужим, у тому числі й квітникарів — на честь принцеси назвали
новий сорт хризантеми.
Голландські
селекціонери
вивели унікальний рожево-зелений сорт хризантеми, який
буде представлений на конкурсі
квітникарів в Челсі вже в травні.
Квітка отримав назву Россано
Шарлотта.
Купити букетик із хризантем,
присвячених Шарлотті, можна
буде в мережі магазинів Waitrose,
а частина коштів, отриманих від
продажу квітів, буде відправлена
в благодійний фонд, що займається допомогою хворим дітям.
Нагадаємо, що в честь принцеси Шарлотти вже була названа
губна помада — в лютому цього року компанія Marc Jacobs
Beauty випустила помаду відтінку «Шарлотта».

Д

нями папараці вдалося сфотографувати на вулицях Каліфорнії молодого чоловіка, неймовірно
схожого на молодого Арнольда
Шварценеггера. Немов у актора та
колишнього губернатора з’явився
двійник. Як згодом виявилося, це
був 18-річний Джозеф Баена — плід
любові «залізного Арні» з домробітницею Мілдред. Міцна статура,
довге волосся, фірмова посмішка...
Джозеф міг би з легкістю стати дублером батька в молодості, повідомляє 7days.
Нагадаємо, факт зради Арнольду
вдалося приховувати від дружини —
Марії Швайер — цілих 14 років. Але
чим старшим ставав Джозеф, тим
більше він ставав схожий на Швар-

ценеггера. Марія вчинила чоловікові
допит, і той в усьому зізнався. Але
сім’я розпалася тільки після публічної заяви Арні про позашлюбну
дитину і визнання хлопчика своїм
сином.
Незабаром після гучного розлучення Арнольд перестав займатися
політикою, знову почав зніматися
в кіно. Для колишньої домробітниці, матері його позашлюбного сина,
Шверценеггер придбав будинок за
300 тисяч доларів. Мілдред до недавнього часу також отримувала
від нього аліменти. Зараз Джозеф
вчиться, займається спортом. До
речі, він уже домігся великих успіхів
у плаванні: Джозеф — призер змагань у стилі «батерфляй».

