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Rrëfehet Anjeza Branka:

Ja cili është “Ai” në jetën time
“Jam e rrethuar nga shumë dashuri”
K
ëngëtarja e njohur
Anjeza Branka, ka
nxjerrë para dy
ditësh klipin “Ai”, ku
shfaqet në formë fantastike
nën tingujt e një kënge latine.
Në një intervistë për “Summer Pages”, Anjeza na rrëfen
më tepër rreth klipit dhe jetës
së saj. Ajo tregon se cili është “Ai” në jetën e saj dhe
gjithashtu cila është dashuria e saj e madhe.
Si erdhi ideja e klipit të
ri me titullin “Ai”?
Kisha kohë që po mendoja
ta bëja këtë klip. Zgjodha
pikërisht sezonin e verës për
ta lançuar për shkak edhe të
ritmeve që ka, duke qenë se
flasim për një këngë me ritme latine. Deri tani kënga
është pritur shumë mirë, ka
marrë shumë klikime e fansat më kanë falënderuar dhe
komplimentuar për këngën e
re. Shpresoj të shndërrohet,
pse jo, në një “hit” të verës.
Kush është “Ai”?
Ai është një tradhtar që luajti me ndjenjat e mia. Por
dua të theksoj se “Ai” është
vetëm një subjekt teksti.
Pra nuk ekziston asnjë

“Ai” në jetën e Anjezës?
Të paktën jo i tillë në jetën
time.
Kush është në jetën e
Anjezës tani?
Jam e rrethuar nga shumë
dashuri.
Cila është dashuria jote
më e madhe?
Djali, është bekimi më i
madh dhe do të mbetet ai
gjithmonë në jetën time.
Nëse do të flasim për
një marrëdhënie të re,
kush është në jetën e Anjezës?
“Ai” është gjithmonë
sekret!
Të shohim gjithnjë me
linja perfekte. Si e mban
veten në formë Anjeza?
Në fakt janë më tepër gjenetike format që kam, por
mund të them gjithashtu që
e kam pasion palestrën dhe
ushtrohem shumë.
A do të vazhdosh të postosh foto seksi?
Unë gjithnjë postoj foto
seksi. S’kam çfarë të fsheh
nga trupi im sepse i kam format perfekte.
Ku do t’i kalojë pushimet
Anjeza këtë verë?
Në fakt kam një sezon
shumë të ngjeshur me koncerte, megjithatë do të gjej
kohë për ta kaluar me shoqërinë, por edhe me djalin.
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Këngëtarja i prezanton të
dashurin për herë të parë,
reagimi i motrës është tipik

K

ur jemi në një lidhje dashurie, e para gjë që na vjen në mendje
është ta ndajmë lajmin e lumtur me të gjithë miqtë e mikeshat.
Fundja, mendimi i tyre na jep paksa siguri që nuk kemi gabuar në
zgjedhjen tonë. Por, duam apo nuk duam ta pranojmë, përgjigjja jo
gjithmonë mund të jetë në përputhje me atë çfarë po prisnim të dëgjonim. Një rast të ngjashëm e ka përjetuar edhe këngëtarja simpatike
Era Rusi, e cila ishte ftuar kësaj radhe në “Thumb”. Ajo është pyetur se
kujt ia ka prezantuar të dashurin për herë të parë dhe se çfarë tha
personi në fjalë. “Motrës. ‘Ku e gjete këtë’, më tha”, - ka thënë Era
duke qeshur. Mbase kjo është një nga përgjigjet tipike të motrave.

Ndahet me djalin e Hashim
Thaçit, aktorja në një lidhje të re

A

ktorja Arta Nitaj është një nga femrat më të bukura shqiptare. Pasi
i dha fund lidhjes me djalin e Presidentit të Kosovës, Endrit Thaçi,
menduam se Arta do të kishte rënë “në qetësi”. Por ajo prej muajsh po
përjeton një histori të bukur dashurie me këngëtarin e “ThreeDots”,
Bruno. Në klipin e ri të Brunos ka skena të nxehta me aktoren e “O sa
mirë”. Kështu që, mund të themi që është vërtet një njeri me fat, pasi
Arta është femër tepër e bukur.

Nora për pak sa e ka
“braktisur” Robertin
në ditën e dasmës

I

ftuar në “Thumb”, bashkëshorti i këngëtares kosovare Nora Istrefi, Rober
ti u shpreh i çuditur sepse nuk e di pse vazhdojnë të dalin fjalë të tilla kur
ata nuk janë ndarë asnjëherë. Por pastaj, i pyetur çfarë nuk i pëlqen te Nora,
u kujtua se ndoshta e dinte arsyen. “Është tip që vonohet shumë; kjo më ka
nervozuar shumë gjatë gjithë kësaj kohe. Mendo, u vonua edhe në dasmë! Ne
kemi 10 vjet bashkë, ama 12 vjet kemi qenë të ndarë”. Robert Berisha u
përgjigj me ironi lidhur me lajmet për ndarjen me Norën, që s’duket të kenë
ndonjëherë të mbaruar. Në ka diçka që e fut në sherr me Norën, është pikërisht kjo, vonesa. Roberti tregoi se nuk kanë për t’u pajtuar ndonjëherë në
këtë pikë, ndaj edhe grinden. Me gjysmë ironi, tha se mund të jetë kjo arsyeja
pse i përflasin kaq shumë. “Duhej të vinte në 20:30 dhe erdhi në 22:15. Unë
ndenja duke pritur në hotel, i veshur dhe gati. Kjo është arsyeja e sherreve
tona më të mëdha. Prandaj na bëjnë të ndarë”.

Çifti i “Big Brother 9”
së shpejti do të bëhen prindër

D

uket se reality show “Big Brother
Albania 9” ka sjellë shumë fat për një
nga çiftet e këtij kompeticioni. Bëhet fjalë
pikërisht për Enidën dhe Marjusin. Përmes
një postimi në rrjetet sociale ata kanë
lajmëruar se së shpejti do të bëhen sërish
prindër, pasi Enida është në pritje të ëmbël.
Aktualisht çifti kanë një vajzë të vogël dhe
duket se tashmë janë gati për të mirëpritur
edhe një anëtar të ri në familje.

16

Bregu dhe Vlahutin bashkë në
plazh, ja ku po i kalojnë pushimet

M

iqësia mes të dyjave është e njohur tashmë për publikun. Pasi
janë fotografuar së bashku në një restorant peshku në Tiranë,
Majlinda Bregu është kapur sërish ‘mat’ nën shoqërinë e ambasadores
së BE-së, Romana Vlahutin. Fotot e të dyjave janë shkrepur këtë të
shtunë te vilat qeveritare në Durrës. Dy zonjat janë ulur në tavolinë
dhe bisedojnë për qejfin e tyre.

E hënë 17 Korrik 2017

Rama me pamje nga Dhërmiu,
Topalli i “përgjigjet” nga veriu

K

ryeministri Rama e nisi këtë të diel me një përshëndetje të veçantë me
pamje nga Dhërmiu, ndërsa ish-kryeparlamentarja Jozefina Topalli i
përgjigjet me foto nga malet e veriut. Kjo e fundit ka postuar këtë mëngjes
foto të Malësisë së Shkodrës, aty ku duket të ketë kaluar një fundjavë relaksuese. Dhe në këto ditë të nxehta jo vetëm nga temperaturat, por edhe nga
zhvillimet brenda Partisë Demokratike, çfarë më shumë se pak ajër i freskët
mali mund ta relaksonte zonjën Topalli! Atë e kemi parë mjaft aktive që pasi
në PD u hap gara për kryetarin e ri. Nëpërmjet një konference për shtyp,
Topalli foli për
një garë të
padrejtë dhe
akuzoi kreun
aktual Lulzim
Basha se po e
çon partinë
drejt greminës.

BULEVARDI
POLITIK
Na merrni seriozisht!

Doda “thumbon” Dumën e
Halimin: Përmendni edhe
ndonjë burrë

N

gacmimet e deputetes së PD-së,
Arbiola Halimi për Grida Dumën,
duket se nuk kanë kaluar pa u vënë
re. Mesila Doda i kushton një shkrim
kësaj përplasjeje dhe thotë se femrat
që bëjnë pjesë në politikë, nuk duhet
të shahen me njëra-tjetrën. “Prej
shumë kohësh kanë heshtur sherret e
grave në politikë, dhe kjo ka qenë një
nga gjërat më të mira, një kod i
heshtur që e kemi respektuar prej
shumë vitesh. Aman, mos na e ktheni
atë kohë, mos u shani me njëratjetrën, aq më tepër kur keni qenë
bashkë deri dje. Silluni të paktën në
mënyrë dinjitoze edhe kur jeni të
prekura, të fyera a të inatosura.
Thjesht për një lloj kulture të re
komunikimi, përmendni ndonjë burrë,
se ka me dhjetëra që e meritojnë po
njësoj, e madje edhe më fort,
përçmimin tuaj”, shprehet Doda.

Pozuan me Ramën, ‘sherr’
mes fansave të këngëtareve
dhe FRPD-së

F

otoja e publikuar së fundmi nga kryeministri Rama ku pozon me dy
këngëtaret e njohura Eni Koçi dhe Greta Koçi, nuk ka kaluar pa u komentuar nga demokratët. Madje ajo foto është bërë objekt zënke mes demokratëve,
ku disa kritikonin Gretën e disa jo. Ndërkohë foton e ka shpërndarë edhe
këngëtarja Eni Koçi në rrjetet sociale, dhe aty kanë nisur komentet. Kujtojmë
që Greta Koçi disa vite më parë ka qenë kryetare e FRPD-së.

