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INTERVISTA

Donaldi
I "BB9":

Ja kush është vajza në
videon pornografike
"Më ra si bombë, nuk
e prisja të ishte zbuluar"
Gerilina Kodheli

N

jë tjetër çift që i dha fund
lidhjes menjëherë pas
daljes nga shtëpia e "Big
Brother" është Donaldi dhe Elisona. Ndonëse ishte, pa dyshim, një
surprizë për fansat e tyre, gjatë
qëndrimit të çiftit në shtëpi u pa
qartë që mes tyre mungonin kimia dhe bashkëpunimi. Të paktën
kështu tregon vetë Donaldi në këtë
intervistë për "VIP Pages", i cili
rrëfen se, si ai, ashtu edhe Elisona
mendojnë se ajo që më herët e kishin interpretuar si dashuri, në të
vërtetë ishte thjesht pëlqim. Por,
Donaldi u bë protagonist pas zbulimit të një videoje pornografike,
e publikuar më herët në disa faqe
"+18". A e ka publikuar vetë ishbanori këtë video me synimin për
t'u bërë një ditë pornostar, apo
kush ishte vajza në të? Donaldi i
jep të gjitha shpjegimet në vazhdim...
Donald, je i kënaqur me atë që
ke dhënë në shtëpinë e "Big
Brother"?
Të jem i sinqertë, nuk jam i
kënaqur, sepse nga jashtë gjërat
dukeshin shumë ndryshe. Aty
brenda nuk e di çfarë pata, u bllokova komplet. Ishte një botë tjetër.
Çfarë të pengonte? Çfarë shkoi
keq?
Më duhej më shumë kohë që të

ambientohesha me njerëzit aty.
Veç kësaj, edhe me partneren nuk
është se përshtateshim aq shumë.
Jashtë nuk është se kalonim
shumë kohë bashkë, ndërsa aty
qëndron 24 orë dhe e njeh njeriun
në detajet më të vogla. Ishim krejtësisht tipa të ndryshëm, unë i
ftohtë, ajo më e ngrohtë, kështu
që nuk funksiononim dot. Kjo na
pengoi.
Po thua që në një farë mënyre
të zhgënjeu Elisona, kishte krijuar një ide, që në fakt nuk ishte ashtu?
Po, kjo është e gjitha. Elisona ishte vajzë me teka dhe unë nuk i shkoja dot pas fijes me tipin që kam.
Elisona është vajzë e vetme dhe
pak e përkëdhelur, por unë nuk
mund t'i rrija sipas qejfit. Prandaj shkuan gjërat ashtu, qëndroja
pak si në siklet, të them të
vërtetën. Nuk ndihesha rehat.
Pse? Çfarë të vinte në vështirësi?
Nëse nuk ke bashkëpunim me
partneren, nuk mund të luash aty
brenda.
Jeni ndarë përfundimisht?
Jo, thjesht i kemi lënë pak kohë
njëri-tjetrit, por ende nuk kemi
vendosur gjë. Megjithatë, marrëdhëniet nuk i kemi shumë të
mira.
Ke bërë miq në "Big Brother"?
Po, patjetër! Kam pasur marrëdhënie të mira me të gjithë, por
me Danielin, Fotininë, Olsin e

Fiorentinën kam pasur më shumë
afrimitet.
Çfarë të kanë thënë njerëzit e
tu të afërt për mënyrën se si je
sjellë brenda shtëpisë?
Më thanë që isha pak i fjetur dhe
se nuk e prisnin nga unë, meqë
jashtë jam tip aktiv. Kur je jashtë,
bën plane, 'do veproj kështu dhe
ashtu', por asnjëherë nuk të ecin
planet. Aty e fillon nga zeroja dhe

Ish-banori: Me Elisonën do ndahemi,
gjërat shkuan keq mes nesh

tjetër. Ishte e rastësishme. Ia kam
kërkuar numrin e Elisonës shokut
tim dhe kemi folur në "Whatsapp",
jemi takuar.
Donald, e ke publikuar vetë
videon por
no
g rafik
e? Është
porno
nog
rafike?
Elisona vajza në video, sepse
nga reagimi i saj i së shtunës
është interpretuar se është ajo?
Jo, jo! Nuk ka lidhje fare Elisona.
Ajo video është bërë tre vjet më
parë dhe është një vajzë e rastësishme, e kuptoni...
Kush e ka xhir
uar videon? Dyxhiruar
shon se e ka publikuar vajza në
fjalë?
Jo, videon e kam xhiruar unë dhe
nuk e di kush mund ta ketë publikuar, nuk kam asnjë ide. Unë e

Donaldi dhe Elisona

çdo plan hidhet poshtë.
Donald, keni gënjyer ju me
Elisonën për lidhjen tuaj?
Në janar, një miku im kishte
ditëlindjen dhe shkuam në Durrës
për drekë. Aty jam takuar me
Elisonën, e cila ishte me një shoqe

kam marrë vesh përpara dy muajsh, sepse më tregoi një person që
ishte hedhur ajo video. Kur e pashë, nuk e besoja.
Ke menduar që të bësh denoncim për këtë?
Jo, nuk e kam menduar fare. Ajo u

bë publike dhe nuk ia vlen të merrem. E kam lënë prapa atë histori!
Donald, je paragjykues ti? Je
gjykuar për shprehjen në studion e "Big Brother", ku the
"Unë djalë jam"...
Ashtu e ndjeva dhe ashtu e thashë.
Unë doja të thosha që nuk jam i
vetmi që paskam bërë këtë video.
Shumë njerëz publikë kanë bërë
lloj-lloj videosh. Por kisha shumë
emocione dhe nuk e prisja të ma
thoshin atë gjë, më erdhi si bombë.
Çfarë të tha Elisona pas spektaklit për videon?
Nuk patëm mundësi të flisnim,
sepse ajo ishte me njerëzit e saj,
unë me njerëzit e mi, dhe akoma
nuk jemi takuar tamam bashkë që
të bisedojmë, të jemi ulur diku
dhe të flasim. Nuk jemi takuar dhe
dua të flas personalisht me të.
Donald, mos ka qenë ajo video
një tentativë e jotja për t'u bërë
pjesë e por
no
g rafisë? K
e pasur
porno
nog
Ke
ambicie të bëhesh por
nostar?
pornostar?
Jo, nuk e kam pretenduar diçka
të tillë! Megjithatë, çfarë ndodhi,
ndodhi.
Çfarë plani ke për të ardhmen?
Nuk e di. Përpara "Big Brother"it, isha praktikant si teknik audioje në një televizion, dhe mendoj të rikthehem.
Po për të ardhmen me
Elisonën?
Unë jam më shumë për jo. Në "Big
Brother" nuk përshtateshim fare.
Kemi menduar se mund të ishte
dashuri, por ka qenë thjesht pëlqim. Edhe me Elisonën e kam diskutuar dhe ajo mendon të njëjtën
gjë, kështu që kam dëshirë t'i ndajmë gjërat me mirësjellje dhe të
biem dakord. Një ndarje pa keqkuptime...
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VIP-AT MBLIDHEN NË TURQI
Ja ku po pushojnë personazhet e famshme
Thuhet shpesh se artistët
kanë rivalitet me njëri-tjetrin
dhe se shumicën e rasteve
nuk shkojnë aspak mirë. Por
kjo nuk është e vërtetë. Ky
mendim përforcohet më tepër
pasi shohim bashkë disa
personazhe të njohura VIP, e
atmosfera mes tyre është e
mrekullueshme. Janë
mbledhur të gjithë aty, duke
filluar nga Gili, Fjolla Morina,
Big Mama, Loreta Kacka,
Shpat Kasapi e Lindon. Ata
kanë ndërmarrë të gjithë së
bashku një udhëtim dhe, me
sa duket, po kalojnë shumë
mirë nën shoqërinë e njëritjetrit. S'ka ku të shkojë më
mirë në një atmosferë të tillë
mes kolegësh, e për më tepër
miqsh të mirë.

Zbulohet sekreti i të pasmeve
të Luana Vjollcës
Ka shokuar fansat e saj moderatorja e "E Diell" në "TCH", duke
postuar një foto provokuese të të pasmeve të saj. Por, me sa
duket në foto, të pasmet e Luana Vjollcës janë më se të ekzagjeruara në përmasa, ku vështirë se
mund të besohet se ka arritur në një
formë të tillë. Por bukuroshja Luana ka
një sekret! Ajo di se si t'i nxjerrë në
pah ato jo vetëm me anën e veshjeve,
por edhe me këndin e fotove që bën. Ja
cilat janë disa prej trukeve që ajo
përdor: Një nga truket është veshja me
dantella dhe fruda, të cilat u japin më
tepër volum të pasmeve. Një tjetër truk
është xhaketa e shkurtër e harkuar, që
u jep më tepër volum dhe madhësi
vitheve. Truku i tretë janë ngjyrat e
ndezura dhe vijat horizontale, të cilat
japin idenë e gjerësisë.

Eni Koçi nuk është më 'single',
zbulohet lidhja e saj me reperin kosovar
Një tjetër e papritur vjen nga një bukuroshe e muzikës shqiptare. Eni Koçi, me
sa duket ka gjetur dashurinë e jetës. Të paktën kështu interpretohen në rrjetet
sociale ato që ajo poston, duke filluar nga dhuratat që këngëtarja merr herë pas
here, për të cilat thuhet se ia bën i dashuri. Por bukuroshja Eni ka refuzuar
gjithmonë të flasë për jetën e saj private. Ndërkohë që në media ka theksuar
gjithmonë që është ende 'single', thashethemet e fundit tregojnë se nuk është
saktësisht kështu. Eni thuhet se ka qenë shumë e afërt me një kolegun e saj,
në koncertin e tyre të fundit të përbashkët. Ajo dhe Genc Prelvukaj dukeshin
mjaft intimë, sipas "gojëve të liga".
Megjithatë, "Kosovarja" zbulon të tjera
fakte që përforcojnë dyshimet se dy
këngëtarët nuk janë
vetëm miq. Siç
shkruan revista,
Eni dhe Genc
Prelvukaj jo
vetëm që ndjekin
e pëlqejnë shpesh
njëri-tjetrin në
rrjetet sociale, por
madje edhe kanë
qenë në të njëjtin
vend, në të njëjtën
kohë me pushime.
Por pavarësisht pos- timeve dhe "gojëve
të liga", dy artistët nuk kanë publikuar
ndonjë foto të përbashkët, e jo më ta
kenë konfirmuar këtë lidhje.
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Pandeli Majko nuk i
ndahet çiftit Rama
Pandeli Majko është një nga socialistët që "bëri namin" derisa Edi Rama
u martua. Përndryshe ai nuk do t'ia kishte dhënë edhe miratimin për t'u
bërë kryetar i PS-së vite më parë. Këtë histori e ka treguar vetë Rama
kohë më parë, por në foton që është shkrepur pas përfundimit të 26vjetorit të PS-së, shohim që Majko është shoqëruar sërish me çiftin
Rama. Diçka është duke i thënë bashkëshortes së kryeministrit, Lindës,
por të shpresojmë që nuk po i ankohet për të shoqin.

Saimir Tahiri ka një
mesazh për Lunën
Ditët e fushatës
elektorale janë
bërë të lodhshme, takime
njëri pas tjetrit,
biseda të shumta me qindra
njerëz, ndaj
edhe duhet një
moment relaksi.
Këtë moment
kreu i PS-së për
Tiranën, Saimir
Tahiri duket se
e ka gjetur te
Luna. Kështu e
ka emrin kali
që shfaqet në
këtë foto, të
cilit ai, veçse po i jep një përkëdhelje, diçka i thotë. Ndoshta po i premton se
kur të fitojë zgjedhjet do të rikthehet sërish tek ajo, mbase për t'i krijuar
kushte më të mira jetese?!

BULEVARDI
POLITIK
Na merrni seriozisht!

Majlinda Bregu, nostalgjike
për mitingjet e PD-së
Deputetja e PDsë, Majlinda
Bregu nuk e
fsheh nostalgjinë për mitingjet e dikurshme të PD-së.
Ajo publikoi dje
një foto të disa
viteve më parë
në kohën kur
edhe vetë Bregu
ishte pjesë e
fushatës së PD.
Krahas fotos
Bregu shkruan
se në atë periudhë askush
nuk tallej me
simbolet dhe
fushatën e PD,
duke lënë të
kuptohet se tani
po ndodh një
gjë e tillë. "Kur
nuk tallej njeri
as me fushatën,
as me simbolet...", shkruan deputetja.

Shpërthen në lot deputetja
e PD-së, Albana Vokshi
Deputetja e PD-së, Albana Vokshi ka shpërthyer në lot në transmetim të
drejtpërdrejtë në emisionin e Rudina Magjistarit. Çfarë e bëri Vokshin të
lotojë ishte kujtimi i nënës së saj. Deputetja rrëfeu se ka humbur të ëmën në
moshën 58-vjeçare. "Iku shumë e re, kisha një marrëdhënie shumë të ngushtë me nënën, ishte njeriu më i mirë dhe më i butë në botë. Vdiq kur motra
ime ishte shtatzënë dhe nuk arriti të shihte asnjë nip e mbesë", rrëfeu deputetja, ndërsa me zor mbante lotët e zëri i dridhej vazhdimisht. Një moment
emocional, që preku edhe shikuesit.

