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Rrëfehet brunia simpatike: Ja pse nuk flas për jetën private

GEA BRAHA:
I besoj

dashurisë,
zgjedh me

zemër

“Pamja është armë e fortë, por
duhet formim për televizionin”

Edhe pse nuk është më
velinë e “Fiks Fare”,
Gea mbetet një emër i

dashur për publikun. Sharmi
dhe hiret e saj kanë bërë që
të vijojë të mbetet një emër i
dashur për publikun. Në inter-
vistën e dhënë për “Blue-
tooth”, Gea tregon se po për-
gatitet për t’u rikthyer në ek-
ran me një projekt të ri. E nëse
e pyesim për jetën private,
brunia simpatike nuk pranon
të japë shumë detaje, duke
thënë thjesht që beson tek
dashuria.

Si ka nisur vera për
Gean?

Të them të drejtën, mezi e
kam pritur ardhjen e saj, duke
qenë se është stina më e

preferuar për mua. Vera më
gjen gjithmonë entuziaste e
plot gjallëri. Mund të them se
ka nisur mbarë, pasi jam duke
përmbyllur me sukses disa
angazhime të rëndësishme
për mua, siç është edhe sh-
kolla.

Duket se ka ardhur koha
për një rikthim të Geas në
ekran, ku do t’ju shikojmë?

Që pas eksperiencës sime
si velinë e “Fiksit”, kam mbe-
tur në kontakt me ekranin, siç
mund të përmend dhe an-

gazhimin si gazetare sportive
në “Digitalb”. Në fakt, janë
disa projekte të reja që po
pres t’i realizoj, por asgjë nuk
është ende konkrete dhe gati
për t’i zbuluar.

Sa ju mungon të qenurit
velinë e “Fiks Fare”?

Përvoja si velinë ka qenë
ndër më të bukurat dhe unë
jam e lumtur që kam qenë për
dy vite me radhë pjesë e asaj
familjeje të madhe. Që në
fillim e kam ditur se ka një afat
skadence, sidomos të qenit

velinë, ndaj e kam shijuar sa
më shumë dhe kam marrë
benefitet që të jep si mundë-
si, por natyrisht që kam am-
bicie më të mëdha dhe e
shikoj veten diku tjetër.

Si i ke parë velinat e reja
të “Fiks Fare”?

Vajzat kanë qenë në audi-
cionet ku unë bashkë me kole-
gen u zgjodhëm si velinat
kryesore të “Fiks Fare”. I kam
pasur edhe kolege, duke qenë
se shfaqeshin të premten në
ekran, kështu që nuk janë të
panjohura për mua.

Nga Pamela Aliaj
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Çfarë i duhet një
balerine të jetë prezan-
tuese në televizion?

Nuk do ta cilësoja balerinë,
pasi një velinë, jo medoemos
është e tillë. Më tepër është
një ‘show girl’ le ta quajmë, që
ka pasion kërcimin, aftësi për
të aktruar etj. Megjithatë, për
të qenë prezantuese patjetër
që duhet të kesh dëshirën dhe
vullnetin për të punuar me
veten në radhë të parë, pasi
kështu arrihet gjithçka. Sigur-
isht duhet edhe të kesh bag-
azh, oratori apo cilësi të tjera
për t’i qëndruar ekranit.

 A është i nevojshëm një
formim profesional që të
drejtosh një emision, apo
sharmi mjafton?

Pamja është një armë
mjaft e fortë, që ndihmon
shumë në këtë fushë, por nuk
është gjithçka. Mendoj që i
duhet dhënë rëndësi dhe
formimit tënd si individ, duhet
investuar tek vetja dhe punu-

ar shumë për të marrë një
përgjegjësi të tillë.

A ka një mashkull Gea në
krah?

Për këtë pyetje kam pasur
gjithmonë një përgjigje, jeta
private për mua është e
shenjtë! Nuk e ndaj me
askënd.

Një vajzë e bukur dhe e
famshme, a duhet të ketë
një mashkull të njohur në
krah?

Jo, nuk është kusht ose të
paktën unë nuk e shoh kësh-
tu. Unë i besoj dashurisë së
vërtetë, ku njeriu nuk zgjedh,
por ndjen me zemër dhe pak
rëndësi ka nëse është apo jo
i famshëm ai person.

Ku do të pushoni këtë
verë?

Kam disa plane në fakt,
mund të pushoj edhe jashtë
vendit. Por e sigurt është që
një javë apo dy ua dedikoj
gjithmonë pushimeve me
familjen në jug të vendit tonë.

Sonte vendoset edhe emri i fituesit të “Big
Brother 9”. Me një format të ndryshuar dhe

lojë risi, këtë vit “Big Brother” ishte më çifte.
Ndaj, mbrëmjen e sotme një çift do të rrëm-
bejë çmimin prej 100 milionë lekësh. Me aq
sa kemi mundur të mësojmë, “lufta e egër”
për çmimin e madh është mes çiftit Danjel-
Fotini dhe Olsi-Fiorentina. Danjeli dhe Fotinia
u shndërruan ndër çiftet më të pëlqyera kur
vendosën të martohen brenda shtëpisë, pa-
varësisht kundërshtimit të familjarëve. Veçmas
martesës, dyshja ka ditur sesi të ruajnë bal-
ancat në lojë, duke u shndërruar në një nga
çiftet lider. Megjithatë, do të jenë votat e pub-
likut që do të vendosin se kush do të triumfojë
mbrëmjen e nesërme.  Nga ana tjetër, edhe
Olsi dhe Fiorentina janë ndër çiftet që e kanë
rrëmbyer votën e publikut që në ditët e para.

SONTE FINALJA
E “BIG BROTHER”
Çmimi madh ndahet mes Olsi-
Fiorentina dhe Danjeli- Fotinia

Për 90 ditë Katerina dhe Lupçe na kanë
bindur se brenda lojës janë çifti më

jetëgjatë dhe më kompakt. Nëntëvjetorin e
lidhjes së tyre, çifti e kaloi në shtëpinë e
“Big Brother” duke u betuar për dashuri të
përjetshme. Por duket se jashtë nuk kanë
munguar as gojët e liga që kanë zbuluar
jetën e ish-banorëve para se të preknin
famën. ‘Online’ është publikuar fotoja dhe
mesazhi i një vajze, që pretendon se ka
pasur një lidhje paralele me Lupçen dhe se
djali nga Korça nuk e ka tradhtuar veç

Dalin foto, Lupçe e ka
tradhtuar disa herë Katerinën

Enida Himaj

Sapo u bë pjesë e formatit, Olsi spikati për
natyrën e tij të çlirët. Që në ditët e para Olsi u
vu në qendër të sulmeve nga banorët e tjerë,
ndaj së bashku me Fiorentinën kanë qenë
thuajse çdo javë në nominim, por kanë ditur
sesi të jetojnë historinë e tyre, duke merituar
qëndrimin në shtëpi. Ndryshe nga dyshet e
tjera, çifti nga Tirana janë konfliktuar shpesh
edhe me njëri-tjetrin në shtëpi, duke thyer
edhe rregullat e “Big Brother”. Por duket se
vërtetësia e këtij çifti shihet edhe kur zihen,
pa u shqetësuar për lojën, apo për telekam-
erat që i shoqërojnë. Kur u bënë pjesë e lojës,
të dy deklaruan se janë një çift që i pëlqejnë
çmenduritë. Olsi me natyrën që ka përfaqë-
son më së miri të rinjtë shqiptarë. Ndaj, duket
se çmenduria e fundit e këtij çifti është të fi-
tojë 100 milionë lekë në “Big Brother”.

“Ajo e ka
marrë

vesh, s’e
kuptoj si

e ka
falur”

njëherë Kater-
inën. “Si na e
shesin këta të
‘Bigut’ Lupçen,
si i dashuruari
i shekullit… Ai
nuk ka bashkë-
jetuar me Kat-

erinën asnjëherë, thjesht janë 2 persona që je-
tojnë në Tiranë, kurse gjatë verës gjithsecili në
shtëpitë e veta… Lupçe e ka tradhtuar sa e sa
herë Katerinën e ajo herë e merrte vesh, herë jo
dhe s’e kuptoj si e ka falur. Unë kam fjetur me
Lupçen disa herë. Ja po u dërgoj edhe një foto,
por ju lutem mos e bëni publike foton. Thjesht dua
që këta të Bigut të mos e shesin si njeriu më i
dashuruar i shekullit”, shkruan një vajzë për “Sh-
qipëria Ime”. Mbetet për t’u vërtetuar nëse ky me-
sazh është i vërtetë, apo është një shaka e hidhur
nga dikush që nuk e ka fort për zemër çiftin.
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Adelina Ismaili në plazh me të

birin, Genta Ismajli thyen rrjetin,
a është këngëtarja shtatzënë?

Rikthehemi sërish me panoramën tonë të VIP-ave në plazh. Këtë radhë nuk kemi mundur të lëmë në harresë sërish mbretëreshën e
“Instagramit”, Encën, sepse temperaturat në Turqi mesa duket kanë qenë më të larta se në Shqipëri. Këngëtarja jonë ka vendosur të dalë

nudo. Por s’është e vetmja që ka preferuar të ndajë momentet e pushimeve me fansat e saj. Adelina Ismaili poston për herë të parë foton me
bikini pas lindjes, dhe duket në super formë. Për më tepër ndiqni bukuroshet që rritën temperaturat në plazhe këtë javë.

Nga Pamela Aliaj

Enca Haxhia
Më në fund ndodhi ajo që të

gjithë fansat prisnin nga
ajo. Mesa duket temperaturat e
larta të verës kanë bërë që ajo
të zhvishet krejt. Enca Haxhia
ka postuar para pak minutash
në faqen e saj në “Instagram”
një foto nudo me nënshkrimin
“Vendi im i preferuar në tokë”.
Kjo ka bërë që gjithë fansat e
saj të shpërthejnë në komente.
Enca për pushime ka zgjedhur
të shkojë në Turqi me familjen
dhe nuk harron të na
përditësojë me foto nga
momentet që kalon. Kjo ishte
më e veçanta deri tani e

Argjentina
Ramosaj
Këngëtarja bukuroshe Argjentina

     Ramosaj, tashmë prej një
kohe jo të gjatë është shkëputur
nga skena e muzikës. Ajo po shijon
tanimë momentet e të qenit nënë
në krah të bashkëshortit të saj dhe
vogëlushit të tyre Noah. Ajo ka

zgjedhur të pushojë së bashku me familjen e saj të bukur në plazhet e
jugut të Shqipërisë, pikërisht në Dhërmi. Në fotot e postuara në
“Instagram” ajo ka shfaqur trupin e saj fantastik e super seksi. Edhe pse
është një mami, Argjentina është në super formë. Këtë e tregojnë qartë
fotot e shkrepura në bregdetin e jugut.

publikuar nga mbretëresha e “Instagramit”. Të tjera të papritura presim nga
ajo. Vera sapo ka filluar. “Vendi im i preferuar në tokë”.
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Vjola Spiro
Modelja dhe velina e “Fiks Fare”, Vjola Spiro ka zgjedhur një nga bregdetet më të

bukura për të kaluar pushimet këtë vit. Ajo po kalon momente fantastike në jugun
e Italisë, në Capri. Ajo nuk ka harruar të ndajë me ndjekësit e saj vendin magjik në të
cilin po kalon pushimet. Gjithashtu, nuk mungojnë fotot e nxehta për këtë verë edhe
për Vjolën. E veshur me bikini në brigjet e Caprit, duket se është një kombinim perfekt.

 Adelina Ismaili
Për herë të parë pas lindjes, këngëtarja e njohur

Adelina Ismaili, ka pozuar me bikini. Ka nisur vera
edhe për divën e skenës kosovare, e cila shfaqet në top
formë edhe pse ka lindur para pak kohësh bukuroshin e
saj, Uliks. Ismaili nëpërmjet një fotoje të shpërndarë në
faqen e saj në “Facebook” ka shkruar “Duke u relaksuar
me djemtë e mi”. Ende nuk dihet se ku po i kalon
pushimet bukuroshja kosovare, por dihet se ky është
vetëm fillimi i verës, të tjera të reja presim.

Franceska Jaçe
Dhe në fund nuk harrojmë edhe modelen bukuroshe Françeska Jaçe. Ajo

ka zgjedhur jugun e Shqipërisë për të kaluar pushimet e saj. Edhe pse
nuk është diçka e re për ish banoren e “Big Brother”, një det blu, një trup
super seksi dhe diell është thjesht një kartolinë e veçantë që ajo i dhuron në
faqen e saj në “Instagram” fansave të saj sa herë që ka mundësi.

Genta Ismajli
Bukuroshja kosovare, Genta Ismajli prej kohësh nuk është më aktive

në skenat e muzikës shqiptare. Një arsye duhet të ketë me siguri,
sepse gjithnjë ka qenë tepër aktive dhe inovative me këngët e saj.
Këngëtarja aktualisht ndodhet për pushime, ku po shijon valët e detit
dhe, siç shihet nga fotot, ajo seriozisht po kënaqet. Bukuroshja brune
është parë me rroba banje në bregdet duke u hedhur. Mbase arsyeja
mund të shpjegohet arsyeja e pauzës së gjatë të bukuroshes kosovare.
Ajo gjithnjë ka pasur një trup të palestruar dhe një bark për të pasur zili.
Por në këtë foto sikur nuk është në top formë? Çfarë na fsheh Genta?
Ajo është “single” prej shumë vitesh, së paku kështu e ka thënë vetë.
Në fotot nga plazhi barku i duket më i fryrë dhe pa muskuj si dikur.
Suprizë apo thjesht “jemi me pushime”?
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Më në fund futbollisti i njohur i
Zvicrës ka vendosur t’i
propozojë të fejuarës së tij
bukuroshe. Ai ka zgjedhur një
vend romantik e tepër intim për
të dy. Por momenti më kulmor
ishte e ulura në gjunjë e
futbollistit kur i propozon për
martesë. Dhe menjëherë në
faqen e tij ai ka postuar foton e
veçantë me një dedikim unik
për të zgjedhurën e zemrës:
“Ajo tha: Po. Një top i artë është
mrekulli, por një grua e artë
është parajsa.” Urime çiftit të
ardhshëm Xhaka! Një dasmë
super madhështore presim prej
tyre.

Marina kalon pushimet
në Meksikë, ku është
“zhdukur” Getoari?
Bukuroshja bionde Marina Vjollca është duke shijuar Meksikën për

pushime, ku dhe po shijon traditat e vendit të largët, por edhe natyrën
e mrekullueshme bregdetare. Sot moderatorja e “TCH” ka postuar një
foto nga një plazh ekzotik. E veshur fare thjesht Marina me një palë
xhinse të shkurtra dhe një bluze të zezë me sandale. Gjithsesi,
pavarësisht pamjes së thjeshtë ka marrë shumë komente pozitive. Por
ajo që vihet re më tepër është fakti se në shumë nga fotot e fundit
bukuroshja bionde nuk shihet më afër Getoarit. Nuk mund të besojmë se
pushimet po i shijon vetëm Marina, në parajsën blu të Meksikës, por,
mesa duket, mungesa e Getoarit vihet re edhe në “Instagram”, edhe në
“Instastory”. Çfarë mund të ketë ndodhur që çifti nuk është bashkë edhe
në Meksikë, ashtu si në çdo vend tjetër?

Çifti i njohur i showbiz-it mesa duket i ka surprizuar të gjithë. Këngëtari
Blero dhe e dashura e tij, Afrona Dika, nuk kanë fshirë çdo foto që

kanë bërë së bashku, apo të jenë zënë. Surpriza e tyre lidhet me diçka
më të bukur. Dyshohet që dyshja të jetë martuar në fshehtësi pas një
postimi të bërë nga e dashura e Bleros, Afrona. Në faqen e saj në
“Instagram”, ajo i ka dedikuar një poezi Bleros e për më tepër, ajo që
është më e veçantë është fakti se në fund e ka mbyllur me fjalën “Burri
jem”. Dhe ndërkohë, Blero nuk ka ngurruar t’i përgjigjet me komentin
“Dashuria ime e përjetshme”. A të jetë e vërtetë një martesë në fshehtësi
midis të dyve? Nëse po, sa keq që nuk mundëm ta shihnim Afronën një
nuse të bukur në krahët e këngëtarit Blero.

GRANIT XHAKA i propozon
të fejuarës si në përralla
“Gruaja e artë është parajsa”

Blero dhe
Afrona

martohen?

Ja dyshimet
qe vërtetojnë

dasmën e tyre


