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Шоубіз

Напередодні повернення з Лос-Анджелеса артист Макс Барських дав інтерв’ю. Уже в квітні, за його словами, вийде відеокліп «наскрізь просочений пристрастю, любов’ю та сексом».
Незважаючи на всю відвертість своєї творчості, співак каже,
що в звичайному житті стосунки на одну ніч не схвалює:
«Вони спустошують тебе. Ти віддаєш свою енергію людині,
яку більше не побачиш, частина тебе зникає безслідно, залишаючи порожні клітинки. Я люблю відчувати, любити, це
щось більше, коли секс перетворюється в заняття любов’ю,
коли тобі хочеться людину, а не її тіло».

Бред Пітт мріє завоювати британську топмодель

С

хоже, що молодій британській
топ-моделі Карі Делевінь вдалося привернути увагу голлівудського актора Бреда Пітта. Стало
відомо, що чоловік Анджеліни
Джолі і за сумісництвом батько
шістьох дітей, зацікавився однією з найстильніших персон
фешн-індустрії. І, як повідомляють близькі друзі актора, Бред
буквально годинами «висить» на
телефоні в спробі домовитися про
зустріч із 23-річною моделлю, повідомляє 7days.
Правда, мова йде зовсім не про
романтичне побачення, як можна
було б подумати, а всього лише
про ділову розмову. Пітт особисто
намагається умовити Кару взяти
участь в одному з фільмів, продю-

сером якого він виступає. За повідомленнями преси, Бред бачить
великий потенціал у Делевінь, яка
оголосила, що залишає модельний бізнес і хоче зосередитися на
своїй акторській кар’єрі. Більше
того, як стверджує інтернет-сайт
radar.online, Пітт навіть поділився з британською моделлю своїми
контактами з кращими педагогами з акторської майстерності. Він
сподівається, що це вплине на рішення Кари і вона погодиться підписати контракт із його продюсерською компанією.
Утім для Делевінь нова кінострічка Пітта буде далеко не першою появою на великих екранах.
За один тільки 2015 рік вийшло
відразу три картини за участі Кари:
«Тюльпанна лихоманка», «Паперові міста» та «Закохані діти». Вона
також зіграла епізодичну роль у
фільмі «Пен: Подорож у Нетландію», де постала перед глядачами в
образі русалки. А в травні минулого року стало відомо, що на молоду
кінозірку звернув свою увагу режисер Люк Бессон. Він затвердив
колишню модель на головну роль
у своєму новому фантастичному
фільмі «Валер’ян і місто тисячі
планет», який вийде на екрани в
2017 році.

57-річна Мадонна знайшла собі 25-річного
коханця

О

станнім часом фанати Мадонни не перестають дивуватися з поведінки зірки. Співачка
ображає своїх шанувальників, на
кілька годин спізнюється на свої
концерти, виступає п’яною і продовжує пити навіть на сцені, падаючи посеред виступів. Днями епатажна артистка роздягнула свою
фанатку під час концерту, тепер же
вона здивувала громадськість, закрутивши роман з манекенником,
який більш ніж в два рази молодший за неї.
За відомостями видання Mirror,

зараз Мадонна знаходиться в романтичних стосунках із 25-річним
манекенником Абубакаром Сумаоро. При цьому більш ніж істотна
різниця у віці 57-річну виконавицю
анітрохи не бентежить.
Представники зірки чутки про
роман не коментують, а ось її друзі
стверджують, що з цією молодою
людиною поп-діва познайомилася на одній із вечірок ще минулої
осені, після чого в його компанії
покинула захід. Незабаром після
цього Мадонну та її молоденького бойфренда бачили разом під
час прогулянки нічним містом, а
останнім часом пара постійно знаходиться разом.
За словами інсайдерів, через
кілька тижнів після знайомства
з поп-дівою Сумаоро звільнився
з модельного агентства Harrods,
де працював останнім часом. Мабуть, проведення часу із зіркою
більш прибуткове заняття, ніж ходіння по подіуму.

Руслана Писанка розповіла, чому втекла з
Москви

О

дна з найсексуальніших телеведучих країни Руслана Писанка зізналася, що не завжди в її
житті було безхмарно. У програмі
«Відверто з Машею Єфросиніною»
(канал «Україна») Писанка розповіла про важкий період, коли в неї
не було грошей навіть на їжу.
— Це був 2008–2009 рік. Я
була без роботи, телефон мовчав,
а пропозиції не надходили. Тоді
я примудрилася назбирати купу
боргів. У мене не було грошей навіть на хліб. І мені довелося поїхати працювати в Москву. Однак
це був дуже складний період для
мене. Москва — це місто, яке мене
з’їдало енергетично. Мені було
важко, і я хотіла звідти втекти, —
розповідає Писанка.
У розмові з Машею Єфросиніною актриса і телеведуча зізналася,
що порятунком для неї тоді став
танцювальний проект в Україні:
— Цей проект був приводом
втекти з Москви. Я розуміла, що
не можу просто тихо повернутися в Київ. Люди, які мене любили
і чекали, не могли побачити, що я,

Отара Кушанашвілі
визнано персоною нон
грата в Україні

Макс Барських проти стосунків на
одну ніч

СБУ заборонила в’їзд в Україну скандальному
телеведучому Отару Кушанашвілі, який різко
висловлювався про Україну та вітчизняних
політиків. Кушанашвілі заборонено в’їзд на три
роки. Як стало відомо, він мав працювати ведучим ранкового ефіру «Радио Вести». Сам журналіст не приховує, що їхав в Україну заробляти
гроші і повністю підтримує політику Кремля.

Ведуча пост-шоу «Холостяк-6»
Роза Аль-Намрі стала стрункішою
жіночною фігурою.
Проте в новому сезоні шоу «Як
вийти заміж?» ми побачили помітно схудлу Розу Аль-Намрі, яка
з’явилася в ефірі у відвертій сукні.
Виявилося, що телеведуча серйозно
зайнялася своєю фігурою і схудла на
15 кілограмів.
«Мене на це мотивували телеглядачі. Я розуміла, що, в першу чергу,
своїм прикладом зможу мотивувати
їх. Тепер вони знають: якщо я змогла
отримати фігуру своєї мрії, то і вони
зможуть! Мрії збуваються, якщо
робити маленькі кроки. Я не хотіла
досягти результату швидко, але все
сталося саме так — за три місяці я
втратила 15 кілограмів», — розповідає телезірка.
Роза Аль-Намрі досягла бажаної
мети з допомогою своєї учениці з
ораторського мистецтва. Телеведучій настільки сподобалася постать
дівчини, що вона відразу ж запропонувати їй стати своїм особистим
тренером. Цікаво, що вона допомогла Розі поліпшити фігуру без тренажерів і виснажливих тренувань у
залі.
«Її звати Аня Дубченко. Я зайшла
до неї в Instagram і побачила, що
вона, не будучи тренером, сама зробила собі шикарну фігуру. Я запропонувала їй стати моїм тренером. Я
працюю над її голосом, дикцією, а
вона створює мою фігуру. Займаємося ми 4 рази в тиждень вдома або
на вулиці — ніяких тренажерів. Вона
красива і організована, я її обожнюю
і дуже їй вдячна», — зазначає Роза.

Г

лядачі пост-шоу «Як вийти заміж?» не могли не помітити, що
телеведуча Роза Аль-Намрі стала
більш стрункою та витонченою. Дівчина схудла на цілих 15 кілограмів
і поділилася секретами стрункості
фігури, якими може скористатися
кожна жінка.
Пост-шоу «Як вийти заміж?»,
яке виходить в ефір одразу після
«Холостяка-6», уже давно асоцію-

ється з його ведучою — Розою АльНамрі. Глядачі добре пам’ятають її
ще за третім сезоном «Холостяка»,
коли дівчина всіма силами намагалася привернути увагу пластичного
хірурга Андрія Іскорнєва. Тоді дехто
кидав у її бік скептичні коментарі,
кажучи про те, що їй не завадило б
схуднути. Але Роза Аль-Намрі не
звертала на них увагу і блищала на
екранах, підкоряючи чоловічі серця

Кім Крадашян
налякала жителів
Сіднея і їй
«вказали на двері»

Британський принц Вільям дав дружині
привід для ревнощів

Г

ола Кім Кардашян не сподобалася сіднейцям. Власник
ресторану в Сіднеї замовив у
художника мурал повністю голої
Кім Кардашян. Але таке рішення
аж ніяк не сподобалося місцевому жителю, чиї вікна виходять
саме на стіну з малюнком, який
він тепер постійно повинен бачити.
«Я не думаю, що більшість із
нас хоче бачити величезну Кім,
виглядаючи з вікна своєї спальні... Вона заввишки два поверхи,
і її обличчя моторошно заглядає
мені в спальню», — поскаржився
житель Сіднея, який побажав не
називати свого імені.
Відповідно міськрада прийняла рішення прибрати голу
Кім зі стіни, що не сподобалося
власникові ресторану, який замовив мурал, і самому авторові,
художнику, відомому як Lush
Sux. Але спокій, комфорт жителів міста для місцевої влади
значить більше, ніж забаганки
окремих осіб.

С

тало відомо, що запланована поїздка принца Вільяма в Кенію
під приводом важливих благодійних
справ виявилася лише прикриттям
для побачення майбутнього короля
Великобританії з колишньою коханою. Як повідомляє британське
видання The Telegraph, насправді
чоловік герцогині Кембриджської
відправився в Африку, щоб бути
присутнім на весіллі Джесіки Крейг,
яка, за твердженням західних ЗМІ,
була його першим коханням.
Ще до доленосної зустрічі зі своєю майбутньою дружиною — Кейт
Міддлтон, 19-річний принц Вільям
був закоханий у дочку власника ке-

нійського заповідника Lewa — Джесіку. Саме їй британські видання
приписують статус «першої коханої»
старшого сина принцеси Діани. Молоді закохані проводили багато часу
разом і, за чутками, навіть збиралися
таємно зіграти весілля. Але через деякий час доля розвела принца Вільяма та Джессіку: дівчина залишилася
вчитися в Африці, а спадкоємець
престолу повернувся до Великобританії. Представники королівського
сімейства тоді, правда, спростували
факт, що Крейг і молодого принца
пов’язували романтичні стосунки,
але близькі друзі пари стверджували
протилежне.
За повідомленнями британських
ЗМІ, принц Вільям так і не зміг викреслити почуття до Джесіки зі свого серця і до цих пір використовує
будь-яку можливість, щоб зустрітися з колишньою коханою. У 2008
році, наприклад, він навіть пропустив весілля свого кузена, яке було
призначене на один день із весіллям
брата Крейг. Тоді, приймаючи рішення, що вибрати — королівське
весілля або можливість знову побачити Джесіку, Вільям, не замислюючись про наслідки, вибрав останнє.

Репер Серьога вперше показав дітей і
дружину
як корова на льоду, впала — і все.
Тому я працювала «на знос» по 9
годин на день. Я постійно вивертала ноги. Для мене це було важливо.
На тлі повернення з Москви я повинна була вмерти, але перемогти.
І якщо б я перемогла — це було б
тріумфом. Але я і так досить далеко просунулася, залишивши позаду Надю Мейхер з 10-річним стажем, ще когось. Я була задоволена
результатом, але була настільки
вимотаною, що навіть зраділа, що
не довелося битися за перемогу. Я
відкрила в собі щось нове і тепер
розумію, що цей етап життя був
мені потрібен.

К

олишній суддя шоу «Х-фактор»
37-річний білоруський хіп-хопвиконавець Серьога більше не робить секрету зі свого особистого
життя.
У соціальній мережі Instagram
Серьога опублікував фотографії
своєї родини під час літнього відпочинку на морі. На знімках фігурує
смаглява красуня Поліна — та сама
таємнича кохана репера, про яку не
раз писали ЗМІ. Дівчина має розкішну фігуру і, як відомо, працює
танцівницею.
Пара виховує двох синів — Марка та Платона. Уперше Серьога по-

казав хлопчиків у своєму кліпі на
пісню «Твій улюблений клоун».

