
Оскароносна актриса, посол 
ООН, талановитий режисер 

і мама шістьох дітей Анджелі-
на Джолі переживає не найлегші 
часи: зірка схудла до критично 
низької ваги — 38 кілограмів, а її 
близькі б’ють тривогу.

Варто відзначити, що актриса 
давно не з’являлася на публіці, а 
фото, зроблені одним з американ-
ських таблоїдів, свідчать про її 
надмірне виснаження.

Інсайдер, близький до подруж-

жя Джолі-Пітт, розповів, що Ан-
джеліна страждає від харчового 
розладу та худне з кожним днем, а 
Бред намагається умовити дружи-
ну пройти лікування в клініці, щоб 
уникнути подальших проблем зі 
здоров’ям.

Бред Пітт змушений був піти 
на відчайдушний крок і попередив 
її про те, що він розлучиться з нею 
в тому випадку, якщо вона не по-
чне нормально харчуватися та на-
бирати вагу.

Наталія Могилевська подумує над 
всиновленням дитини

Могилевська, яка стала суд-
дею дитячого талант-шоу 

«Маленькі гіганти», зізналася, що 
завжди хотіла мати багато дітей. 
Артистка розповіла, що якщо так 
і не наважиться стати мамою, то 
зможе всиновити дитину.

«Чужих дітей не буває. Якщо я 
не наважуся стати сама мамою, то 
я багато своєї любові зможу пода-
рувати іншим дітям, це не важли-
во — рідна ти мама чи ні», — ска-

зала Могилевська.
Також зірка зізналася, що 

скільки б дітей вона не хотіла, 
проте самостійно вже фізично не 
встигне їх народити.

«Я сказала, що хочу багато ді-
тей, а якщо ви подивитеся в мій 
паспорт, то зрозумієте, що фут-
больну команду я при всьому ба-
жанні вже не встигну народити», 
— поділилася артистка.
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Культура

У неділю, 11 жовтня, у Луцьку від-
булося останнє масштабне свято 
осені — «Фестиваль національної 
кухні». Лучани мали змогу скушту-
вати різноманітних українських 
страв: куліш, деруни, вареники, 
питні меди, дивовижну кондитер-
ську випічку, копчену та печену 
озерну рибу та м’ясні страви. Тому 
кожен, хто відважився прийти в мо-
розний день у Центральний парк 
імені Лесі Українки, таки знайшов, 
чим себе почастувати. 

«Головною метою заходу було 
подарувати мешканцям Луцька ву-
личне свято, так би мовити, поки це 
дозволяє погода. А також залучення 
благодійної частини фестивалю — 
гроші за страви, які продадуться, 
будуть передані на благодійність», 
— наголосив один з організаторів 

учасник ГО «Volfеst» Валерій Пельц.
Проте найочікуванішою стра-

вою виявився борщ. Його організа-
тори наварили аж 300 літрів. Час-
тували ним безкоштовно, згідно з 
чергою.

До приготування головної стра-
ви українського столу долучався й 
міський голова Микола Романюк, 
який начистив теж кілька карто-
плин та червоний перець. До сло-
ва, Микола Романюк наголосив, що 
борщ — це не просто обов’язкова 
страва українського столу. Іноземці, 
які приїжджають на Волинь, знову і 
знову просять їх ним почастувати. 
Напевно, тому борщ не переклада-
ється на жодну мову світу — він і в 
Польщі борщ, і в Англії, і навіть у 
США.

Щоправда, на страву лучанам 
довелося чекати. Організатори пояс-
нювали це тим, що привезли вологі 
дрова, тому вогонь палав повільно. 
Та, незважаючи на це, найстійкіші 
кілька сотень таки дочекалися го-
ловної страви дня — українського 
борщу.

Цікавинкою для молоді став ве-
чірній виступ хмельницького рок-
гурту «Мотор’ролла».

Любов ШЕКЕЛЬ

Дженніфер Еністон 
удочерить дівчинку
Популярна голлівудська актриса Дженніфер 
Еністон готується стати матір’ю. Актриса не 
вагітна, але готується удочерити шести-
місячну дівчинку разом зі своїм коханим 
Джастіном Теру. Як повідомляють західні ви-
дання, процес усиновлення дитини підійшов 
до кінця і зовсім скоро малятко прибуде в 
будинок своїх зіркових батьків. Нагадаємо, 
що в серпні цього року Дженніфер Еністон і 
Джастін Теру зв’язали себе узами шлюбу. 

Волонтерський кубок КВН назбирав понад 
9 тисяч гривень на потреби бійців

Зірка «Гри престолів» 
стала найсексуальнішою 
жінкою світу
Зірка серіалу «Гра престолів» Емілія Кларк 
очолила рейтинг найсексуальніших жінок 
2015-го року. 28-річну виконавицю ролі 
Дейнеріс Таргаріен відзначило чоловіче 
видання «Esquire». Як відомо, світове ви-
знання Емілії Кларк принесла роль «Матері 
драконів» у серіалі за творами Джорджа 
Мартіна. 

Бред Пітт пригрозив розлученням 
Анджеліні Джолі

У Луцьку провели «Фестиваль 
національної кухні»За кубок змагалися «Безумная 

молодежь» із Мукачева, «Ага» 
із Києва та учасники телевізійної 
«Ліги Сміху», лучани із «Замку 
Любарта».

Гумористи жартували в кон-
курсах «Візитка», «Розминка», «Бі-
атлон», «Капітанський стенд-ап» 
та «Музичне домашнє завдання». 
У результаті гри бронзу отримали 
лучани, срібло поїхало на Закар-
паття, а Перший волонтерський 
кубок КВН забрали гості із столи-
ці.

Гру було організовано ГО «Іс-
титут волонтерства та громадської 
співпраці». Як журі дебютували 
представники волонтерського 
руху Волині: голова ГО «Автомай-
дану України» міста Луцька Ан-
дрій Попик, керівник організації 
«Волинь SOS» Тетяна Должко, ди-
ректор департаменту інфраструк-
тури Волинської ОДА і волонтер 
Іван Мирка, волонтер Мирослав 
Ватащук, волонтер та фотограф 
Павло Березюк. Ведучим заходу 
був Стас Ольшевський.

«Просто якісна та неперед-
бачувана гра. «Замок Любарта» 
(Луцьк) — показали потужну ві-

зитку та актуальні «внутрякові» 
жарти.  «БезУмная молодёжь» (Му-
качево) — це безперечно колорит! 
Не просто команда, а пісня. Мак-
симально музичні та максимально 
діалектні, перемогли в розминці.

Результат гри вирішив капі-
танський конкурс формату «Stand-
up». Дмитро Серков — капітан 
команди «Ага» (Київ) просто «по-
рвав» зал та журі своїм імпрові-
зом, як наслідок — саме ця коман-
да перемогла в грі.

Зауважу, що команда «АГА» 
(Київ) у Луцьку грала вперше!» — 
ділиться враженням Стас Ольшев-
ський, керівник Студентської Ліги 
КВН м. Луцька.

«Такий захід ми організовува-
ли вперше. Хоч команди й погоди-
лись, але до останнього не знали, 
чи прийдуть люди. Тим не менше 
було зібрано пожертв на суму 9049 
гривень. Дякуємо кожному, хто 
долучився. Вже зараз ми замовили 
бєрци для волинських спецприз-
наченців», — розповідає одна з ор-
ганізаторів Юлія Євпак.

Усі зібрані кошти будуть ви-
користані на потреби волинських 
воїнів АТО.


