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A negyedik megasztáros nyuszilány lenne

Nem engedik
vetkőzni

Fotó: Török Attila

Rögzítés
Egy kórházban rögzítette az
MRI-gép hangját

Kórházi gép ihlette
meg Benkő Lászlót
BUDAPEST — Eddig is sokat
kísérletezett, de új szólólemezén Benkő László (69) kórházi élményének is emléket állított. A Másik világ című lemez
MRI című felvételén nem véletlenül furcsa a ritmus.
– Az nem gyári hibás dob,
hanem az MRI kattogása, sőt
a fújtatását is rajta hagytam –
magyarázta az Omega billentyűse, akit a baleseti sebészeten toltak be a mágneses rezonanciával képet alkotó masina
alagútjába. – Kiváló orvos barátaim révén már túl vagyok
mindenféle vizsgálaton, de az
MRI kimaradt. Talán azt hitték, semmi pénzért nem veszem ki a fülbevalóimat, de
tévedtek – magyarázta Benkő, aki mozdulatlanul feküdt
a gépben húsz percen keresztül. – A pánikgombot sem szo-

Tolvai Renit

rongattam, annyira a kattogás
hatása alá kerültem. Próbáltam megfejteni a ritmus képletét, és közben egy dallam motoszkált a fejemben.
A népszerű zenész a vizsgálat után engedélyt kért, hogy
mikrofonnal rögzíthesse az
MRI hangjait.
– Néhány hete jelent meg az
album, de már olyan rajongói
levelet is kaptam, amelyben az
állt, előbb a dalt hallotta, utána ment MRI-vizsgálatra, így
a szorongással sem volt gondja
– folytatta Benkő, akitől azt is
megkérdeztük, mivel magyarázza, hogy új lemeze, az 50
éves Omega jubileumi albumánál is sikeresebb. Két héten
át volt listavezető. – Azért vették meg sokan, hogy az Omega-koncertek után legyen mit
aláíratni velem.
Sz. Z. J.

X A Megasztár 5.
győztese kihívó ruhájával felhívta magára
a figyelmet

részsége, és volt, akinek nem.
A Blikk információi szerint az
énekesnő nagy vihart kavart
megjelenése után kereste fel
őt a Playboy, hogy ajánlatot tegyenek a természetes idomokkal megáldott lánynak.
Úgy tudjuk, Renáta pár napos gondolkozás után meglepő
módon nemet mondott a nyuszis magazinnak, így még az
alkudozásig sem jutottak el.
– Nemrég kereste meg a magazin Renátát. Gondolkodási időt kértünk, majd úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk
élni a lehetőséggel – árulta el
kérdésünkre a tehetségkutató felfedezettjének menedzsere. Csak azt nem értjük, hogy
egy ilyen extrém, szinte semmit sem fedő ruha után miért
mondtak nemet a felkérésre...

BUDAPEST — Vetkőzni fog
Tolvai Renáta (21)? A Megasztár-győztes énekesnő ugyanis ajánlatot kapott a Playboytól! Renáta pár héttel ezelőtt
egy zenei díjátadón sokkolta a
közönséget egy szinte átlátszó
ruhával, mellét csupán straszszok fedték. Az énekesnő azonnal a címlapokra került merész
megjelenésével; nem csoda, hiszen ritka hazánkban az ilyen
extrém öltözék. Éppen ezért a
szőkeség hosszú napokig volt
téma a sajtóban és az interneten. Volt, akinek tetszett a me-

Nem ő lenne az első megasztáros, aki ledobja ruháit a
Playboy hasábjain. Először Galambos Dorina, a tehetségkutató első szériájának döntőse állt
modellt, amiről párja, Pély Barna így vélekedett: „Bizonyára
olyan a Playboyban megjelenni, mint egy James Bond- ﬁlmben Bond-lányként szerepelni.
Nagyon büszke vagyok Dorinára, jó érzés, hogy az újságban
szerepel. Talán még az imázsomnak is jót tesz a fotózás.
Most már kemény csávó vagyok” – mondta el korábban a
Blikknek. A negyedik széria vigaszágasa, a dögös Nkuya Sonia 2009-ben dominaként pózolt a férﬁaknak, míg Bencsik
Tamara két évvel ezelőtt vetkőzött a lap kedvéért.
G. D. A.
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Szexi
Egy zenei díjátadón jelent
meg átlátszó felsőben

Kócos játék Kovács Patríciától
BUDAPEST — Nemcsak smink
nélkül játszom az első fél órában, hanem el is vagyok rontva – magyarázta Kovács Patrícia (34), aki telt ház előtt debütált a Kramer kontra Kramer
főszerepében a Belvárosi Színházban. Az SOS szerelemmel
és a 9 és ½ randi című közön-

ségﬁlmekkel ismertté vált bájos színésznőnek kifejezetten
jól jön a fáradtság.
– A rendező kérte, hogy ha
lehet, fésületlenül érkezzek az
előadásokra, és ezt is szívesen
teljesítettem, mert boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a
csodálatos, felnőtt színésznő-

Fotó: Mirkó István

Átalakul
Kovács Patrícia
(mellette Nagy Ervin) a nézők előtt
lesz anyuka és boldogtalan feleség

nek való szerepet – tette hozzá
Patrícia, aki kilenc éve debütált
a világot jelentő deszkákon.
A ﬁatalos színésznő a Kramer
kontra Kramer színpadi változatában a nézők előtt változik
anyukává, majd boldogtalan
feleséggé, aki gyereket, férjet
hátrahagyva menekül.
– Fát lehet vágni a hátamon,
de párszor már újrakezdtem
az életemet, ebben hasonlítok
Joanna Kramerre. Egy hatéves
kapcsolatból például csak úgy
tudtam kilépni, hogy taxit hívtam, és elviharzottam – mondta a színésznő, aki két éve azt is
tudja, milyen gyereket nevelni.
Akkor lett Gusztos Péter (36)
felesége és az egykori politikus
immár hétéves lányának pótmamája. – Van egy nagyon személyes, megbízható, saját kapcsolatunk. Ezt a tapasztalatot a
színdarabba is belevittem. Bár
ez a dráma, pontosabban az elfáradt és kétségbeesett Joanna
Kramer alakja számomra arról
szól, hogy senkiért nem áldozom föl magam.
Sz. Z. J.

Család
Az örömszülők
(jobbra Mick,
balra Bianca
Jagger) között
az ifjú házasok,
Jade Jagger és
Adrian Fillary

Főzőcske, de jótékonyan
Közösen
A Farkasházi Réka által
főzött ételből 50 ezer
forint került
az óvodásokhoz

Mick Jagger férjhez
adta legidősebb lányát
Fotó: Veres Viktor

CEGLÉD — Halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeken segített Farkasházi Réka (34). A Barátok közt
című televíziós sorozat Mónikájaként ismertté vált színésznő a laskafesztiválon főzött, az eladott
ételadagok árából pedig óvodások
kaptak játékokat.
– A gyerekek nagyon aranyosak
és lelkesek voltak. Közösen készítettük el a laskát, s szerencsére jól
sikerült, mindenkinek ízlett, mert
teljesen elfogyott – mesélt a ceglédi wellness-szállodában tartott
eseményről Farkasházi Réka.
Összesen ötvenezer forint gyűlt
össze, s az összegből vásárolt játékokat már el is juttatták a támogatott óvodába.
– Mivel nekem is van egy ﬁam és
egy lányom, örülök, ha segíteni tudok – folytatta a színésznő. – Borzalmas, amikor egy gyereknek nélkülöznie kell; bízom benne, most
sikerült egy kis mosolyt csalni a
hátrányos helyzetű csöppségek arcára.
Blikk-információ

COTSWOLDS — Pompás lakodalma volt Sir Mick Jagger (68) legidősebb lányának! Az ékszertervező Jade
Jagger (40) és a fesztiválszervező Adrian Fillary (40)
hívó szavára Kate Moss (38)
is eljött, sőt a Rolling Stonesénekes második felesége,
Jerry Hall (55) is, aki két,
Jaggertől született lányát,
Elizabethet (28) és Georgiát
(20) is elhozta.

Ez talán már sok volt Bianca Jaggernek (67), a menyasszony édesanyjának, aki
1978 májusában azért nyújtotta be a válópert, mert
Mick gátlástalanul csalta
őt Jerryvel. Nem mutatta ki
rosszallását, de a közös fotón olyan komoly arcot vágott, hogy legendás kijelentése is új értelmet nyert: Az
esküvőm napján ért véget a
házasságom.

A nem is annyira ifjú házasok – a vőlegény és a menyasszony is betöltötte már a
40. életévét – kedvét azonban ez sem tudta elrontani, és a protokolláris fotózkodás után a hírek szerint olyan fantasztikus bulit csaptak, hogy egy Rolling
Stones-koncert sem tudta volna jobban feldobni a
hangulatot.
Sz. Z. J.

