
Un hacker dă din nou
mari bătăi de cap
vedetelor, după ce o

serie de fotografii nud ale mai
multor celebrități, printre care se
numără actriţa Jennifer
Lawrence şi cântăreţele Rihanna
şi Avril Lavigne, au apărut pe
reţelele sociale. Fotografiile au
fost publicate după ce conturile
iCloud ale vedetelor au fost
sparte. Potrivit relatărilor din
presa americană, printre victime
se numără Amber Heard,
Gabrielle Union, Hayden
Panettiere, Hope Solo, Hillary
Duff, Jenny McCarthy, Kaley
Cuoco, Kate Upton, Kate
Bosworth, Keke Palmer şi Kim
Kardashian. iCloud este un
serviciu al Apple care permite
utilizatorilor de telefoane mobile
iPhone să îşi sincronizeze şi să-
şi salveze date pe mai multe
dispozitive, informaţiile fiind
stocate la distanţă, pe servere
accesibile online. 

Cea mai categorică dintre
vedete, care și-a tocmit avocat
pentru a da în judecată orice
instituție media care ar îndrăzni
să îi publice fotografiile, este
Jennifer Lawrence. ”Este foarte
neplăcut să vezi cum oamenii îţi
cotrobăie prin viaţa personală”, a
afirmat actriţa într-un mesaj
postat pe contul de Twitter.
Agentul său a confirmat la rândul
său că va demara acţiuni în
justiţie împotriva celor vinovaţi.
”Este vorba despre un act de
violare flagrantă a vieţii private.
Autorităţile au fost contactate şi

vom declanşa acţiuni în justiţie
împotriva tuturor celor care vor
publica fotografiile care au fost
furate din contul lui Jennifer
Lawrence”, a declarat purtătorul

de cuvânt al actriţei.
Se pare că fotografiile sexy

făcute de Jennifer Lawrence
erau numai pentru ochii iubitului
său, actorul Nicholas Hoult. Deși

este una dintre cele mai
apreciate tinere actrițe și are
deja în palmares un premiu
Oscar, Jennifer Lawrence este
destul de nesigură pe farmecele
sale și ține morțiș să recurgă la
tot felul de artificii pentru a-și
ține preocupat iubitul. Se
zvonește că cei doi actori s-au
logodit, dar niciunul dintre ei nu
face primul pas spre confirmare.
Relația lor este pusă la încercare
de programul încărcat al celor
doi, iar la un moment dat, au fost
la un pas de despărțire din
cauza lui Kristen Stewart.
Aparent, există o rivalitate între
cele două starlete: una este
apreciată mai degrabă de critici,
iar cealaltă se bucură de succes
la box-office, iar mașinăria de
promovare de la Hollywood
întreține de cele mai multe ori
competiția între Jennifer
Lawrence și Kristen Stewart.
Competiția a ajuns însă la un
moment extrem de delicat,
atunci când Nicholas Hoult și
Kristen Stewart au jucat
împreună în ”Equals”, iar
Jennifer Lawrence a fost foarte
geloasă pe prietenia celor doi
colegi. Între timp, cei doi
îndrăgostiți au trecut peste
momentul tensionat, iar
fotografiile nud au avut cu
siguranță rolul lor… Ulterior,
Jennifer Lawrence și Nicholas
Hoult au filmat împreună ”X-
Men: Days of Future Past” și
probabil că au uitat să șteargă
fotografiile compromițătoare din
iCloud.

Revenită pe scenă după o pauză de 35 de ani,
artista britanică Kate Bush a stabilit un nou record
mondial, devenind prima cântăreaţă din istoria
industriei muzicale care este prezentă în topul
britanic cu opt albume în acelaşi timp. Două dintre
albumele sale sunt prezente în Top 10 şi, în total,
opt dintre ele se află în Top 40 din Marea Britanie.
Singurii artişti care depăşesc performanţa stabilită
de Kate Bush sunt cântăreţul Elvis Presley, care a
avut 12 albume în Top 40 după moartea sa, în 1977,
şi trupa The Beatles, care a avut 11 albume în Top
40, în anul 2009.

Albumul ”The Whole Story” al cântăreţei Kate
Bush se află pe locul al şaselea, iar albumul
”Hounds of Love” ocupă poziţia a noua. Pe locul al
20-lea se află albumul ”50 Words For Snow”, pe
locul al 24-lea este ”The Kick Inside”, materialul de
debut al artistei britanice, locul al 26-lea este ocupat
de ”The Sensual Word”, pe poziţia a 37-a se află
albumul ”The Dreaming”, urmat pe locul următor, al
38-lea, de ”Never For Ever”, iar discul ”Lionheart” se
află pe poziţia a 40-a. Peste 80.000 de bilete au fost
vândute pentru cele 22 de show-uri pe care Kate
Bush le susţine în această perioadă în turneul
Before the Dawn, la sala Hammersmith Apollo din
Londra. Catherine ”Kate” Bush, născută pe 30 iulie
1958, este o cântăreaţă, compozitoare şi
producătoare britanică, celebră pentru stilul ei
muzical eclectic şi vocea ei sensibilă, care au ajutat-
o să devină o prezenţă de marcă în peisajul muzical
din Marea Britanie. În 1978, a devenit prima
cântăreaţă din istorie care a ajuns pe primul loc în
topul britanic cu piesa ei de debut, un cântec
compus de ea, ”Wuthering Heights”, care a rămas
pe primul loc vreme de patru săptămâni. De atunci,
artista a lansat zece albume de studio, dintre care
trei au ajuns pe primul loc în topul britanic. În 1987
a primit un Brit Award la categoria Cea mai bună
cântăreaţă britanică solo, iar în 2002 a fost
recompensată cu un Premiu Ivor Novello pentru
contribuţia extraordinară adusă industriei muzicale
din Marea Britanie. Kate Bush a primit şi trei
nominalizări la premiile Grammy şi, în 2013, a fost
distinsă cu Ordinul Imperiului Britanic în rang de
Comandor.
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Nu sunteți prea comunicativ,

motiv pentru care relațiile

sociale și sentimentale pot avea

de suferit. Nu începeți activități

noi, chiar dacă primiți propuneri

din partea prietenilor.

De dimineață aveți ocazia să
demarați o afacere. Nu vă
pripiți. Mai stați două-trei zile
înainte de a lua o hotărâre!
Astăzi sunt favorizate relațiile
cu partenerul de viață și aveți
toate șansele să petreceți
împreună o seară romantică.

Lăsați-o mai ușor cu munca și

aplecați-vă mai mult spre

problemele sentimentale.

Amânați-vă proiectele de

afaceri, pentru că s-ar putea să

pierdeți o sumă importantă!

Dimineață aveți multe probleme
de rezolvat, dar aveți suficientă
energie pentru a le face față. S-
ar putea să întâmpinați
dificultăți de natură financiară.
Acordați mai multă atenție
relațiilor sentimentale și familiei.

Astăzi simțiți nevoia să
schimbați ceva sau să faceți
lucruri noi. Este o zi favorabilă
relațiilor sentimentale și
treburilor casnice. S-ar putea ca
cei din jur să nu vă aprecieze
ideile la adevărata lor valoare.

Nu este o zi favorabilă
întâlnirilor cu prietenii. Resimțiți
o stare de inhibiție care vă
împiedică să vă exprimați clar.
Nu faceți investiții și să nu
cumpărați obiecte de valoare,
pentru că s-ar putea să
regretați.

Dimineață, colegii și familia fac
eforturi să vă scoată din starea
de apatie care vă face de
nerecunoscut. Ar putea fi de
vină obosela acumulată sau
problemele financiare care vă
frământă.

Astăzi sunteți puțin inhibat,
motiv pentru care puteți avea
dificultăți de comunicare. Evitați
ieșirile cu prietenii și, mai ales,
cu persoanele importante.
Evitați investițiile și nu
cumpărați obiecte de valoare!
Riscați să regretați.

Inhibiția și lipsa de sociabilitate
ar putea să vă conducă la
eșecuri în afaceri și deziluzii în
plan social. Relațiile
sentimentale nu au de suferit,
dacă acordați mai mult timp
problemelor partenerului de
viață.

S-ar putea să fiți indispus și să

nu aveți chef de nimeni și de

nimic. Riscați să vă izolați. Fiți

mai sociabil. Problemele care

vă frământă nu sunt chiar atât

de grave cum credeți.

^
Simțiți nevoia să vorbiți cu o

persoană de sex opus despre

problemele dumneavoastră

sentimentale. Este posibil să

credeți că sunteți neglijat. Nu vă

lăsați pradă melancoliei.

_
Sunteți într-o formă intelectuală

deosebită. Aveți succes în

activitățile legate de familie și

cămin. Trebuie să vă stabiliți clar

prioritățile, ca să nu pierdeți

timpul. Ascultați și părerile

partenerului de viață!
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kate bush,
cântăreaţă de

record mondial

HaCkerii își FaC treaba...

Fotografii nud ale vedetelor,
postate ilegal pe internet

Actriţa Jenny McCarthy s-a căsătorit cu
Donnie Wahlberg, fost membru al trupei New
Kids on The Block, duminică, într-o ceremonie
desfăşurată la Chicago, de la care a lipsit însă
fratele mirelui, actorul Mark Wahlberg. Jenny
McCarthy, care şi-a început cariera pozând
nud pentru revista ”Playboy”, a fost până de
curând gazda emisiunii „The View“, un
program de mare succes din SUA. Vedeta, în
vârstă de 41 de ani, şi-a anunţat logodna cu
Donnie Wahlberg în luna aprilie. La momentul
respectiv, cuplul a declarat că ar dori să se

căsătorească la New York.
Donnie Wahlberg a fost membru al trupei

New Kids on The Block, iar în prezent apare
alături de fratele său, actorul Mark Wahlberg,
într-o emisiune de tip reality show, care aduce
în centrul atenţiei un restaurant al familiei lor.
Actorul Mark Wahlberg a lipsit de la nunta
fratelui său, dar a publicat un mesaj şi o
înregistrare video pe platforma online
Instagram, în care îşi felicită fratele şi îşi
exprimă regretul că el şi familia sa nu au putut
fi de faţă la ceremonie. 

Jenny McCarthy s-a căsătorit cu Donnie Wahlberg 


