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E MBAJ MEND SA KOHE KA KALUAR
‘Planet e mia
për në shtator
dhe pse nuk flas
kurrë për jetën
private’

Pushimet e mia në Itali
dhe ëndrrat në sirtar

GENTA ISMAJLI
SHFAQET NUDO

-a NE PL A ZH
VIP-a

Pushimet jashtë Shqipërie të
Aida Shtinos. Dafina Zeqiri
në pozë të sikletshme

FOTO E GUXIMSHME E KËNGËTARES
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Elvana Gjata
rikthehet në Shqipëri
Ja bashkëpunimi i ri i këngëtares
më shokun e Florit

P

Genta Ismajli shfaqet nudo
Foto e guximshme e këngëtares

P

rej disa muajsh Genta i ka munguar tregut muzikor, duke shijuar
më shumë pushimet. Por duket se ka vendosur të rikthehet, dhe
çfarë rikthimi. Këngëtarja është duke realizuar një set të ri fotografik
që pritet të marrë shumë komente. Siç shihet edhe në foton e
mëposhtme, brunia simpatike po pozon totalisht nudo në një pishinë.
Kjo është vetëm foto e parë e këtij seti, ndaj të tjerat pritet të jenë
edhe më ndjellëse. E deri atëherë po ju lëmë të shijoni Gentën me
këtë pozë seksi.

as suksesit të
këngës “Forever is
over”, Elvana nuk ka të
ndalur. Bashkëpunimi
me Poo Bear dhe
David Guetta rezultoi
një sukses për
këngëtaren, që, mesa
duket, nuk ka
ndërmend të ndalet.
Bëhet me dije se
Elvana do të rikthehet
në Shqipëri për një
tjetër bashkëpunim.
Bëhet fjalë për një
këngë të re që do të
sjellë së bashku me
Ledri Vulën. Kujtojmë
që Ledri vitin e shkuar
ka bashkëpunuar me
Florin duke sjellë dy
super hite. Ndaj mbetet
për t’u parë se cili do të
jetë autori i këngës që
dy këngëtarët do të
sjellin.

Detajet e Festës së beqarisë së
J

emi mësuar që festat e beqarisë
të jenë me striptista meshkuj dhe
dhurata seksi për nusen, por festa e
beqarisë e Orinda Hutës nuk ka
qenë aspak e tillë. Në këtë festë
tema ishte zogu Tweety. Ajo e ka
edhe në dorë një tatuazh të zogut
Tweety, një detaj që lidhet me
historinë e dashurisë së Orindës
me Turin. (Ai e thërret Orinën ‘zogu
pushverdhë’). Tek pjatat ishin vargjet
e refrenit të këngës ‘Tonight’, që
ndoshta ka qenë kolona zanore e
dashurisë së tyre. Po kush
qëndronte pas gjithë kësaj surprize?
Motra e Orindës, e cila jeton në
Irlandë, kishte krijuar një grup të
fshehtë WhatsAppi me mikeshat e
Orindës. Pasi organizuan gjithçka,
njoftuan Orindën, e cila mendonte
se po shkonte për një darkë. Dhe e
kuptoi që kishte rënë në grackë
vetëm kur u përball me dekorin
brilant, të realizuar nga Geraldina
Sposa dhe dëgjoi tingujt e ‘Marry
You’ të Bruno Mars.
Ngjitur me resortin ku po festonin
vajzat kishte muzikë live dhe nuk
mungoi një “Napolon” si dedikim
për Orindën, ashtu siç i ka hije
një nuseje tironse.
Vajzat festuan deri në orët e para
të mëngjesit. Ishte një festë mes
mikeshash njëlloj si ato që jemi
mësuar të shohim nëpër filma.
Në fakt, aty kemi parë edhe festa
të çmendura me striptistë, por
tek Orinda nuk e zbuluam dot,
nëse shoqet e saj kishin
menduar edhe një surprizë kaq
pikante.

ORINDA HUTËS
Moderatorja zgjedh festë intime në plazh, larg lojërave seksi
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Ledri ndahet nga e dashura
Ja pse i dha fund reperi nga Sara Hoxha

A

i është një nga reperat më të dashur për publikun, ndaj vëmendja e
femrave nuk i ka munguar kurrë. Nëse do të numëronim të dashurat
VIP të Ledri Vulës, do të na duhej shumë kohë, ndaj dhe po fokusohemi
te lidhja e tij e fundit me bukuroshen e quajtur Sara. Lidhja e saj më
Ledrin u publikua në mars të këtij viti dhe, mesa duket i ka ardhur fundi.
Bëhet me dije se çifti që e jetonte historinë e dashurisë larg syrit të
kureshtarëve, jashtë Shqipërie janë ndarë. Pak ditë më parë Ledri kishte
ditëlindjen e tij të 31 dhe ai e kaloi atë më miqtë. Nga ana tjetër, edhe në
pushimet e tij reperi është parë veç me shokët, duke konfirmuar kështu
një tjetër ndarje për të. Sara Hoxha prej vitesh jetonte dhe studionte në
Gjermani, ku dhe është njohur me Ledrin. Duket se largësia dhe koha e
shkurtër në dispozicion ka bërë që edhe ky çift mos t’i rezistojë gjatë
marrëdhënies së tyre.

Fotot e Morena Tarakut para
ndërhyrjeve
Këngëtarja zhgënjen me pamjen e saj

A

jo është ndër femrat më seksi në showbizzin tonë. Morena Taraku ka
treguar se di të vijë provokuese dhe seksi për fansat e shumtë, por
duket se jo gjithmonë kështu. E përfolur shumë për ndërhyrjet që ka bërë,
bukuroshja i ka mohuar duke thënë se ishin genet. Në fakt, fotot e
mëparshme e kanë treguar qartazi ndryshimin e saj, por kjo foto konfirmon
edhe njëherë që Morena ka qenë shumë larg pamjes seksi që sot ka.

“Habit” Alketa Vejsiu,
poston foto me bikini

J

emi mësuar ta shikojmë gjithnjë pak të ekspozuar në rrjetet sociale,
ndaj këtë herë Alketa i ka habitur të gjithë kur ka postuar foto me bikini.
Me sa duket moderatorja është ndjerë e frymëzuar dhe nuk ka ditur të
ndalë së postuari. Për Alketën kanë vërshuar komentet pozitive. Dhe
totalisht të merituara, pasi moderatorja gëzon forma perfekte.

Moderatorja e “Top Albanias”
përsëri shtatzënë

M

oderatorja e njohur e “Top Albania” Radio, Jonida Aliçkolli do të
bëhet sërish nënë. Këtë e ka zbuluar vetë Jonida në një intervistë.
Ajo ka edhe një vajzë, 3-vjeçare, Mian me të cilën ajo poston shpesh
fotografi në rrjetet sociale dhe nga ku duket se janë shumë të lidhura
me njëra tjetrën. Jonida nuk ka treguar se çfarë pritet të sjellë në jetë,
një vëlla apo motër për Mian.
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VIP -a në plazh

Pushimet jashtë Shqipërie të Aida Shtinos
Dafina Zeqiri në pozë të sikletshme
Edhe këtë të shtunë nuk do të harrojmë të ndezim temperaturat me foto nga vipat tanë në plazh. Janë të
shumta momentet e tyre “hot”, por ne do të zgjedhim më pikantet. Në suplementin tonë të kësaj radhe të
“Vipave në Plazh” fotot janë akoma më provokuese se herët e kaluara. Mesa duket temperaturat kanë
ndikuar mjaftueshëm në postimin e fotove sa më provokuese të vipave tanë.
Nga Pamela Aliaj

Dafina Zeqiri

N

ë një pozë të sikletshme e kemi parë këtë radhë këngëtaren kosovare.
Dhe po flasim pikërisht për bukuroshen Dafina Zeqiri. Ajo ka preferuar
të kalojë këto ditë të nxehta me shoqërinë në pishina. Në fotot që ajo ka
postuar në rrjetin e saj në “Instastory”, Dafina shfaqet më seksi se kurrë.
Këtë nuk e themi vetëm për linjat e saj fantastike e super të tonifikuara, por,
gjithashtu, edhe për pozicionin e fotos që ka marrë. Në një foto ajo duket se
ka marrë një pozicion tepër provokues, por, gjithashtu, dhe të sikletshëm,
sepse arrihen t’i duken pothuajse edhe pjesët intime.

Olti Curri

K

ëtë radhë do ta mbyllim pak ndryshe këtë “sfilatë” të vipave tanë. Kemi
zgjedhur që pse jo të nxjerrim momente edhe nga vipat tanë meshkuj,
se si i kalojnë ata
pushimet këtë verë. Ketë
radhë në krye të listës së
tyre është opinionisti Olti
Curri. E kemi ndjekur në
rrjetet e veta sociale që
poston shpesh foto nga
pushimet e tij. Këtë verë
ai i nisi pushimet jashtë
vendit, ku rastisi edhe në
një avion me
moderatorin dhe
këngëtarin e njohur, Ardit
Gjebrea. Olti zgjodhi të
shkonte në Turqi, në një
resort të veçantë dhe
tepër relaksues. Dhe
nuk përfundoi me kaq.
Nuk mund të linte pa
vizituar edhe bregdetin
Jonian, duke zgjedhur
një nga vendet më të
lakmuara të VIP-ave,
Jalën. Nga postimet e
bëra, Olti duket që po
kalon momente super në
ujerat e kristalta të
bregdetit jugor të
Shqipërisë.
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Aida Shtino

E

nisim maratonën tonë me ish moderatoren e emisionit “Njerëz të
humbur”, Aida Shtino. I ka munguar vërtet ekranit për një kohë të
gjatë, por edhe rrjeteve sociale, mund të themi se nuk ka qenë tepër
aktive. Më në fund Aida shfaqet në një foto në “Instagram”, ku ka dalë
vetëm profil dhe me syze. Mund të themi dhe të shpresojmë se ky
është fillimi i një serie fotosh të tjera të momenteve të nxehta të kësaj
vere për Aidën? Nuk i dihet. Ne po presim.
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Viola
Spiro

B

ukuroshja Viola
Spiro, është një
tjetër sirenë, e cila
nuk i ka shpëtuar
postimeve me bikini
as kësaj radhe. Pas
pushimeve të saj në
Capri të Italisë, ku e
pamë në foto
fantastike në brigjet
italiane, ish-velina e
“Fiksit” është rikthyer
në Shqipëri. Kësaj
radhe atë e shohim
seksi dhe të ëmbël
në një foto ku ka dalë
me bikini të zeza dhe
në krah mban një
vogëlushe që e ka
zënë gjumi. Mbetet
sërish e bukur dhe
seksi velina jonë,
edhe në poza të tilla
të ëmbla.

VIP -a në plazh
Rozana Radi

P

or mbrapa nuk mbetet as këngëtarja e njohur, Rozana Radi. Ajo ka
preferuar të postojë disa foto me rroba banje të zeza, të cilat nxjerrin
në pah gjoksin e saj të bollshëm. Në këto foto këngëtarja shfaqet shumë
provokuese dhe seksi në të njëjtën kohë. Pavarësisht se u përfol tepër më
parë për ndërhyrjen e bërë, mund të themi pa frikë se me këto linja Rozi
është tepër joshëse dhe tërheqëse. Dhe ka ditur se si t’i nxjerrë në pah me
anën e këtij body të zi të hapur në zonën e gjoksit.

Jonida
Spahiu

V

azhdojmë
maratonën me një
tjetër moderatore
simpatike. Këtë radhë
në fokus do të sjellim
bukuroshen brune,
Jonida Spahiu. Mesa
duket këtë verë
tendencat kanë qenë më
tepër ndaj rrobabanjove
me ngjyrë të zezë. Edhe
bukuroshja Jonida nuk
ka harruar të ndjekë
tendencat e kësaj vere.
Me rroba banje trup të zi
ajo vjen provokuese,
seksi dhe tepër stylish.
Duket se e zeza i shkon
shumë moderatores së
Digitalb.
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Rrëfehet modelja: Pushimet në Itali, si dhe planet për një rikthim në televizion

Anisa Mukaj:
Ja çfarë quaj “sexy”

“Pushimet e mia në Itali dhe ëndrrat në sirtar”
Pamela Aliaj

V

era ka nisur e nxehtë edhe për ish-velinën e
“Fiks Fare”, Anisa Mukaj. Bukuroshja brune i
ka nisur pushimet jashtë vendit, të cilat ende
nuk kanë mbaruar. Në një intervistë për “Bluetooth”,
ish-velina ka thënë se si do të jetë kjo verë për të,
si dhe projektet që e presin në të ardhmen. Ajo
nuk ka lënë pa përmendur edhe pasionet e saj në
jetë dhe si e sheh veten tani pas eksperiencës në
“Fiks Fare”.
Ku do t’i kalosh pushimet këtë verë? Keni
menduar të shkoni jashtë shtetit?
Pushimet e kësaj vere i kam filluar fillimisht me
familjen time. Zgjodhëm Italinë si destinacion për
të pushuar. Kemi qëndruar për rreth 7 ditë duke
vizituar vende të ndryshme si Bari, Polignano a
Mare, Albero Bello, Napoli dhe Capri. Sapo jam
kthyer në Tiranë, arsyeja e të cilës është dhe diplomimi. Në gusht sigurisht që do lëviz përsëri, këtë
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herë me shoqërinë dhe si
destinacion kemi zgjedhur
jugun e Shqipërisë.
A keni të dashur?
Shpeshherë më kanë pyetur rreth kësaj gjëje. Nuk
kam pasur asnjëherë asnjë
përgjigje. Preferoj të jem diskrete. Jetën private e ruaj
me fanatizëm.
Ke ndërmend të nxirrni
foto seksi në rrjetet sociale?
Do publikoj vetëm foto
rreth pushimeve të mia.
“Sexy” brenda normës, jo
duke kaluar në vulgaritet.
A do t’i ktheheni sërish
televizionit?
Nuk e përjashtoj asnjëherë kthimin në televizion
dhe nuk mund të them që
kam hequr dorë prej tij.
Çfarë planesh keni për
vjeshtë? Ndonjë projekt i
ri?
Konkretisht po merrem
me disa plane të miat, por
që është ende herët për t’i
zbuluar. Ato shtrihen përtej
botës së modelingut. Është
një aspekt që më dhuron
kënaqësi, më bën të ndihem
e apasionuar. Shpresoj që
unë ta zbuloj akoma më
tepër këtë rrugë, por edhe të
më zbulojnë (qesh), ta
vazhdoj më tej pasi gjithçka
e bukur që mund të
dashurohet, mund të arrihet
falë këmbënguljes. Asgjë
nuk është e pamundur, pavarësisht vështirësive në
dukje apo të hasura përgjatë
çdo drejtimi në jetë.
Do të dojë të ishe moderatore e një emisioni në
televizion?
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“Fiks Fare” ka qenë gjithmonë një trampolinë e mirë
për të hyrë në botën e
televizionit dhe jo vetëm si
prezantuese. Shumë prej
vajzave, të cilat kanë qenë
velina më parë, kanë krijuar
një profil të tyrin në televizion. Gjithsesi, unë asnjëherë
nuk ndjek rrugën e planifikimeve për të ardhmen.
Gjithçka ia lë në dorë fatit.
Është ai që shpesh na rezervon surpriza dhe shtron
para nesh zgjedhje që
ndoshta as nuk i kishim
menduar më parë. Ndaj dhe
rrugën drejt televizionit ia lë
kohës.
Ke qenë pjesë e një formati në televizion si
velinë e “Fiks Fare”. Ku

e gjen veten Anisa më
tepër, si balerinë, modele? Apo ke një tjetër pasion?
Për sa i përket baletit, do
ta quaj një ëndërr në sirtar,
që mbeti gjithmonë aty pavarësisht përpjekjeve të mia
të dikurshme. Për momentin e gjej veten më shumë në
fushën e modelingut. Jam
drejt kësaj rruge dhe jam e
kënaqur drejt hapave që po
hedh jashtë Shqipërisë. Absolutisht që nuk mund të
them që jam një modele,
sepse për t’u quajtur e tillë,
duhet shumë punë dhe
përkushtim, por mund të
them që jam në hapat e mi
të parë dhe drejt rrugës së
duhur drejt suksesit.
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Rrëfehet prezantuesja: Planet e mia për në shtator dhe pse nuk flas kurrë për jetën private

JONIDA VOKSHI: Ndarja nga i dashuri?
As nuk e mbaj mend sa kohë ka kaluar
Enida Himaj

J

onida Vokshi është ndër moderatoret më të pëlqyera në vendin tonë. Sharmi
dhe thjeshtësia që e karakterizon ka bërë që Jonida “të mos të dalë asn
jëherë nga moda”. Prej vitesh moderatorja drejton emisionin “Thurje”, duke
treguar se puna që bën e
realizon profesionalisht.
Për herë të parë Jonida
tregon sesi i ka ndjekur
lajmet për ndarjen nga i
dashuri saj.
Prej vitesh, një nga
personazhet më të
dashura për publikun,
si ia keni dalë ta mbani
famën?
Nuk është se jam munduar ndonjëherë të mbaj
famën, pasi nuk ka qenë
ndonjëherë ky qëllimi.
Thjesht jam investuar në
profesionin tim e në atë
ç’ka unë di e mund të bëj,
duke punuar që ta bëj sa
më mirë e të rritem sa
më shumë profesionalisht.
Keni provuar se dini
të bëni shumë gjëra në
jetë, por në fakt, nëse
ju pyesim për profesionin tuaj?
Ajo për të cilën jam
diplomuar në fakt është
regjia, e cila ka lidhje të
ngushtë e me atë që unë
tashmë e quaj profesion
timin, aktrimin.
Si po ecën emisioni?
Mirë faleminderit! Periudhë pauze tashmë për
të rifilluar transmetimet
në shtator, por sigurisht
puna vazhdon edhe gjatë
sezonit veror për të
riardhur me gjëra të reja
sezonin e ri.
Sa e përmbush egon
e Jonidës emisioni që
po bëni?
Unë prej 7 vitesh tashmë në “Digitalb” jam në
shtëpinë time dhe e tillë
ndihem dhe me emision
dhe këtë mundohem ta
transmetoj edhe tek publiku, duke dashur ta kthej
“Thurjen” në një fashë
orari ku artistët dhe publiku të jenë të afërt e miq
të mirë përmes “Digitalbit”. Kjo më bën të ndihem mirë dhe e realizuar
në atë ç’ka synoj.
A keni menduar një format që do të donit ta kishit tuajin?
Besoj nuk më nevojitet, pasi e kam një të tillë, “Thurje” në “Digitalb”.
Si i ke marrëdhëniet me koleget, jeni mikesha apo rivale?
Kam munduar gjithmonë të ruaj relata korrekte dhe të ndryshme mes kolegëve
dhe miqve të mi. Gjithmonë të mira. Dhe më shumë respekt.

Një moderatore duhet të jetë më shumë e zonja apo e bukur?
Një miksim i të dyjave do ishte perfektja. Por sigurisht tek e zonja fillim-fund.
Po me aktrimin, a keni një projekt të ri në dorë?
Them se kam, por është herët për të zbuluar detaje. Flitet për një projekt që do
jetë tepër interesant, më besoni. Kaq për momentin.
Një ndër femrat më sharmante në vendin tonë, cili është sekreti?
Ju
faleminderit
shumë për komplimentin! Di të them që do isha
vërtetë shumë e privilegjuar nëse do të konsiderohesha e tillë.
Jemi në kohën që të
shumta janë femrat që
akuzohen për ndërhyrje, a keni dëgjuar
për veten se keni
bërë ndërhyrje?
Nëse një ditë do bëja
diçka, atëherë do të
kisha vëmendje. Por për
momentin nuk bën pjesë
në planet e mia afatgjata.
Hermetike sa i përket jetës suaj private,
përse keni bërë këtë
zgjedhje?
Duke qenë gjatë gjithë
kohës e ekspozuar para
publikut i jep atyre dashje
pa dashje gjithçka dhe
ndjen nevojën të ruash
diçka për vete. Të paktën mua kjo më ndodh.
Si i ka parë Jonida
lajmet për ndarjen tuaj
nga i dashuri?
(Qesh) As nuk e mbaj
mend, aq kohë sa ka
kaluar. Ja, ju ma kujtuat.
Dhe meqë jemi tek
jeta private, statusi juaj?
Ju vetë më thatë që
jam hermetike për sa i
përket jetës private.
Si e ka gjetur vera
Jonidën?
Me plane për sezonin
tjetër dhe akoma pa filluar zyrtarisht plazhin. Vera
e parë që më ndodh dhe
mezi po pres të hyj në det
e mos të dal deri në
darkë.
Ku do të pushoni
këtë verë?
Muaji që më mbetet për
të pushuar është gushti
dhe kam planifikuar disa
destinacione, por ajo që
më karakterizon është
spontaniteti. Dashuroj të
bëjmë udhëtime pa plan,
kështu që nuk i dihet.
Njiheni si një prej vajzave që nuk luani me ekstravagancën, a do t’ju
shikojmë ndonjëherë të zhveshur më shumë se zakonisht?
Zhveshja kohët e fundit nuk quhet më ekstravagancë, mendoj se e tillë quhet
veshja e tepruar (qesh). Jam shumë pro zhveshjes së bukur femërore, por edhe e
mendimit që ka lidhje me profesionin.

“Një moderatore duhet të jetë e zonja, pastaj e bukur”

