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kujdesur të mos jem pjesë e
tyre, por mund të them se
edhe stili im i jetës jo shumë
aktiv nëpër Bllok dhe jetë nate
ka bërë të vetën. Mbetet një
strategji, sepse dua që
njerëzit të më njohin për ato
gjëra për të cilat po investoj
punë e mund, e jo për gjëra
çasti. Jam arkitektja e fatit tim.
A ju largon nga fama ky stil?
Në Shqipëri po. Ne kemi af-
tësinë të bëjmë të famshëm
njerëz me antivlera, që nuk
përçojnë asnjë mesazh të
mirë. Vazhdimisht tundohem
të bie pre e këtyre stileve me
ndonjë gjë të përgatitur, por
më pas shikoj se sa vlerave
të vërteta do u vë shqelmin
njëkohësisht. Normalisht,
kudo në botë do ishte e
kundërta, ka plot artiste që
tregojnë aq sa duan nga pje-
sa rozë, e më shumë për ar-
tin ose profilin në jetë.
Shumë kurora, shumë
çmime; sa e shpërblyer
ndiheni?
Unë ndihem shumë e shpër-
blyer, dhe e gjitha kjo ka
ndikuar në të ndjerët një njeri
më i plotësuar dhe me një
ego të ushqyer mirë. Por në
kuadër të vendit tonë nuk ndi-
hem shumë e shpërblyer.
Mbaj mend që kur erdha nga
jashtë me një 'valixhe' ekspe-
riencash, titujsh dhe mbësh-
tetjeje nga të huajt, u përbal-
la me një realitet ndryshe nga
ç'isha mësuar dhe kuptova
që duhej ta pranoja këtë gjë.
Cila është ajo kurorë që e
keni shijuar më shumë, që
jeni përlotur kur e keni mar-
rë?
Më emocionuese ka qenë
kurora e parë. Ajo e "Miss In-
ternational Automoto Sport
2014" në Vodice, Kroaci. Ish-
te momenti që më shkëputi
përgjithmonë nga të qenët një
vajzë e thjeshtë. Ai moment
më ndryshoi jetën. Më pas
vlen të përmendet momenti
kur mora titullin "Miss Grand

Intervista/ Modelja: Ka ardhur koha e miss-eve me universitet

ATALANTA KËRÇYKU:
Modelingu fushë e pistë, ka miss-e

që kurrë s'kanë shkelur në pasarelë
"Ju rrëfej lidhjen time, jam e dashuruar"

E bukur dhe e zgjuar ësh
të prerja fatale", rrëfen
modelja bukuroshe, që

me sa duket i gëzon të dyja
virtytet. Atalanta është shumë
ndryshe nga koleget e saj.
Modelingun e ka nisur shumë
herët, ndaj i ka të shumta
kurorat kombëtare dhe
ndërkombëtare, por mbi të
gjitha i ka këmbët në tokë.
Sapo ka përfunduar studimet
për arkitekturë, sepse për
bukuroshen, një modele du-
het edhe të shkollohet. Në in-
tervistën dhënë për "Blue-
tooth", ajo rrëfen emocionet e
çmimeve që ka marrë. Më tej
Atalanta shpreh se ka njohur
shpesh modele që s'kanë
lidhje me modelingun. Një
femër e bukur nuk kishte se
si të mos kishte një dashuri
të madhe përkrah. Duket se
bukuroshja e pasarelave ësh-
të totalisht e dashuruar me
partnerin e saj.

Si ka qenë kjo verë për Ata-
lantën?
Kjo verë ka qenë më shumë
e zënë se verat e tjera. Jam
një njeri që merrem me
shumë gjëra njëkohësisht, e
duket sikur këta tre muaj u
mblodhën më shumë se kur-
rë. Finalizova studimet univer-
sitare pesëvjeçare për ar-
kitekturë me titullin master.
Më në fund kam hapur bizne-
sin tim të jogurterisë dhe ëm-
bëlsirave në Elbasan, për
këtë mund të flasim gjerësisht
në një intervistë tjetër. Dhe
kam shijuar e do shijoj ende
pushimet në jug të Shqipërisë,
e ndoshta edhe jashtë.
Duket se dalloni nga mod-
elet e tjera; nuk përfshihe-
ni në skandale dhe s'jeni
pjesë e lajmeve rozë. Ësh-
të një strategji kjo?
Mendoj se asnjë nga vajzat
nuk e dëshiron të përfshihet
në këto lloj skandalesh, mad-
je edhe ato që e kanë bërë,
tani po përpiqen ta pastrojnë
profilin e tyre. Normalisht, jam

Sea 2015" në Sofje, Bullgari.
Ai çast më ka përlotur, sepse
vlera e atij evenimenti ishte e
madhe dhe me peshë në
botën e miseve edhe nga
numri i shteteve pjesëmar-
rëse.
Jeni zhgënjyer nga ky pro-
fesion?
Jam zhgënjyer se pse nuk
ndenja jashtë të vazhdoja më
shumë, por shkollimi i lënë
përgjysmë më detyroi të kthe-
hesha. Jam zhgënjyer në
shumë evenimente. Kjo
fushë është shumë më e
pisët sesa mendoni dhe ka
shumë prapaskena. Duhet të
jesh shumë e vëmendshme
dhe e zgjuar që të kuptosh
çdo gjë e të gjesh zgjidhjen e

Egla Xhemalaj
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duhur.
Njihni modele që nuk kanë
shumë lidhje me pasarelat
dhe modelingun?
Në Shqipëri pothuajse të
gjitha nuk kanë shkelur
askund në ndonjë pasarelë
apo sfilatë misi. Është për
të ardhur keq kjo gjë, sepse
nuk njihen profesionistet,
por modelet e "Instagram"-
it. Ka dhe nga ato të tjerat
të cilat kanë ecur vetëm si
fotomodele, por në realitet
janë larg nga fotot e pub-
likuara.
Çfarë raporti keni me to?
Të gjithë njihen me të gjithë
në Shqipëri. Unë nuk jam tip
inatçor, madje ruaj raporte të
mira. Nëse je mike me mua,
je prej shoqërisë e jo se
çfarë bën apo hiqesh në jetë.
Sa i kushton bukuria Atal-
antës?
Shumë! Jam një njeri që
shpenzoj maksimalisht për
mirëmbajtje trupi, flokësh,
make-up-i, veshje etj. E
bukura kushton dhe do
mirëmbajtje të vazh-
dueshme. Kushdo në këtë
profesion, sadopak e përf-
shirë, e di që kjo formulë
kështu funksionon. Nëse nuk
e bën, hap krahun dhe zëv-
endësohesh.
Si ia dilni që ta mbani vet-
en kaq në formë?
Jam shumë me fat gjenetik-
isht. Nëse sheh nënën time,
ka trup pothuajse me linja
dhe e dobët si unë. Por nuk
mund të lë pa përmendur
edhe aktivitetet fizike në niv-
el të moderuar. Dietat e
shëndetshme ushqimore.
Sidomos të qenët vegjetari-

ane (kjo gjë jo për dietë, por
si stil jete pro të drejtave të
kafshëve) e ndihmon shumë
një trup të mirë, sepse elimi-
non yndyrat shtazore dhe
fokusohesh te frutat, perimet
e pastat.
Një femër plot sharm; sa ju
ngacmojnë meshkujt?
Çdo femër ka ngacmime në
ditët e sotme. Të paktën në
Shqipëri, se jashtë nuk funk-
sionon kështu. Normalisht që
ngacmohem shumë, e ca
raste fare, pasi mendojnë se
të gjitha modelet gjuajnë lart.
Përkundrazi, unë jam shumë
njeri i thjeshtë po të më njo-
hësh.
Po ata të famshmit?
Të famshmit shqiptarë
përgjithësisht nuk sillen si të
tillë. Flas për meshkujt më së
shumti. Normalisht që ngac-
mojnë, pasi të lidhin evente
dhe vende që frekuentojmë.
Por kur kujton se me kë janë
lidhur më përpara (pasi jeta
private këtu njihet), automa-
tikisht kthehesh te djemtë e
thjeshtë (qesh).
Si është jeta juaj private?
Momentalisht jam e lidhur dhe
më se e lumtur. Kjo ndjesi
është diçka që nuk blihet. Kur
mendon se ke dikë që do
bënte gjithçka për ty në të
mirë e në të keq.
A keni plane për martesë?
Është ëndrra e çdo femre të
martohet. Normalisht edhe e
imja. Imagjino një arkitekte si
unë se çfarë ëndrrash kam
për arredimet e zbukurimet e
dasmës. Do vijë edhe ajo pe-
riudhë, në kohën dhe mo-
mentin e duhur.
Vini shumë sensuale në

fotot tuaja; a keni marrë
ndonjë ofertë për të dalë
nudo?
Po, kam marrë. Por nuk i
mendoj kurrë seriozisht,
sepse nuk më pëlqen kjo
gjë. Nëse do bëhej fjalë për
një kauzë të mirë e të ishte
një nudo artistike, pa vulgar-
itet dhe e mbuluar me lezet,
do mendohesha.
Kush është shuma që zh-
vesh Atalantën?
Nuk ka shumë që më zh-
vesh. Do bëja sete artis-
tike feminile pa u vulgar-
izuar, me një peshqir për
shembull, e mbuluar
vende-vende, e kjo për
një kauzë të mirë. Ndry-
she jo.
Ndërkohë, projekte të reja
keni edhe për shtatorin; ku
do t'ju shohim?
Dëshirat e mia janë të
mëdha. Përpjekjet gjithash-
tu. Ëndrra ime e kahershme
është televizioni. Uroj të re-
alizohet. Edhe po s'u bë,
këtu jam prapë, nuk dorë-
zohem.
Çfarë mendoni për mod-
elet që kanë pushtuar
televizionet shqiptare si
moderatore?
Përgjithësisht i njoh, dhe
janë vajza të këndshme, që
kanë ardhur nga vite të tëra
televizion. Disa si velina e
të tjera si gazetare. Mendoj
se ka ardhur koha e miss-
eve me universitet të sjellin
risi.
A mjafton bukuria për
televizionin?
Nuk mjafton të jesh veç e
bukur. Diku do çalosh e do
krijosh impaktin e një va-
jze pa tru e veç me buku-
ri. E bukur dhe e zgjuar
është kombinim fatal .
Është ajo prerja e artë ku
ti shpalos vite të tëra dije
në një ekran ku shkëlqen
esterikja.
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Luana Vjollca hedh poshtë zërat për operacion te

të pasmet, muaji i mjaltit ekzotik i Orinda Hutës
E rinisim maratonën tonë të përjavshme edhe këtë herë me fotot e përzgjedhura të VIP-ave tanë nëpër vendet e ndryshme të

botës ku po kalojnë pushimet këtë verë. Të shumtë kanë qenë ata që kanë zgjedhur Shqipërinë për të kaluar këto ditë të
nxehta vere, por gjithashtu kanë qenë dhe të tjerë VIP-a, të cilët kanë preferuar vendet fqinje si Turqia për t'u relaksuar. Pa

humbur kohë e nisim këtë maratonë, duke ju sjellë disa nga fotot më "hot" e të veçanta të tyre.

Pamela Aliaj

Luana Vjollca
E nisim me moderatoren bukuroshe këtë maratonë për "VIP-at

në Plazh". Luana më në fund, pas shumë impenjimesh, ka
gjetur një moment të qetë për veten këtë verë. Ajo ka preferuar t'i
nisë pushimet jashtë vendit, në Republikën Domenikane, në Punta
Cana, një vend vërtet magjepsës. Ajo nuk ka ngurruar të na sjellë
foto të vendit ku po kalon këto ditë të nxehta vere, e shtrirë në rërën
e nxehtë me një palë rroba banje seksi, të cilat tregojnë se është
në super-formë edhe këtë verë. Nuk mund të lëmë pa përmendur
edhe foton e postuar në pishinë, ku bukuroshja bionde shfaq format
e saj bombastike që i kanë lënë vërtet ndjekësit e saj pa frymë. Pas
zërave të shumtë për operacion në të pasmet e saj, ajo nuk ka
ngurruar t'i hedhë poshtë, duke i përgënjeshtruar me videon e
postuar në "Instagram".

Vilma Masha
Moderatorja bukuroshe e "Sport News" është zgjedhur kësaj

radhe të jetë pjesë e maratonës sonë të VIP-ave. E nuk kishte
se si të mos ishte Vilma Masha, një nga imazhet më të bukura të
"DigitAlb". Ajo këtë verë nuk ka zgjedhur vetëm një destinacion për të
kaluar pushimet. Një nga vendet e saj të preferuar këtë verë ishte
edhe Sardenja e Italisë,
ku me sa duket
bukuroshja brune ka
kaluar vërtet momente të
paharrueshme. Kësaj
radhe ajo ka preferuar të
shfaqet në pishina, ku po
shijon momentet e saj të
relaksit në këto ditë të
nxehta. Në foton e dalë
me rroba banje duket se
është në top-formë dhe
shfaqet si një sirenë e
vërtetë.
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Gaz Paja
Nuk kishte se si t'i mungonte maratonës sonë edhe figura e

VIP-it mashkull. Këtë radhë kemi zgjedhur në maratonën tonë
humoristin e njohur të "Portokallisë" Gazmend Paja. Ai është duke
i shijuar këto ditë të nxehta vere në jugun e Shqipërisë. Në fotot e
postuara në "Instagram" duket se humoristi po kalon çaste relaksi
në Dhërmi, një nga destinacionet më të bukura dhe tepër të
preferuara të VIP-ave për këtë verë. Para disa ditësh ai thuhet se u
përfshi në një "sherr", por me sa duket e ka përgënjeshtruar
menjëherë nëpërmjet fotos në det, duke thënë se është tepër
paqësor për të nisur një sherr. Gjithsesi, Gazi, si gjithë VIP-at e
tjerë, është duke shijuar detin e mrekullueshëm të Jonit, të cilin ai
e quan "parajsë". Dhe ka shumë të drejtë!

Suada Sherifi
Modelja jonë bukuroshe Suada Sherifi vazhdon të mahnitë fansat e saj me fotot

e postuara në rrjetin social "Instagram". Nuk ka se si të jetë ndryshe për një
nga modelet
më të bukura
dhe miset e
Shqipërisë.
Edhe pse
mami, ajo
është në një
formë për t'u
pasur zili nga
të gjithë. Kjo
vihet re
shumë mirë
në fotot e
postuara herë
pas here në
rrjetet sociale.
Në foton e
fundit ajo ka
dalë si një
sirenë e
vërtetë, ku
duken linjat
fantastike të
Suadës
bukuroshe.

Rozana Radi
Këngëtarja e njohur e skenës shqiptare Rozana Radi ka

preferuar një destinacion jashtë vendit për të kaluar pushimet,
aktualisht në Turqi. Nuk kanë munguar dhe fotot e shumta me
rroba banje të këngëtares, të cilat tregojnë se Rozi është në një
formë shumë të mirë edhe këtë verë. Në një nga fotot me bikini të

verdha ajo
duket shumë
provokuese
dhe tepër
ndjellëse dalë
para pasqyrës.
Ndërsa në një
tjetër foto në
pishina, ajo ka
dalë me një
body të bardhë
super-seksi.
Duket se Rozi
po kalon një
kohë të
veçantë këtë
verë jashtë
vendit, larg
impenjimeve të
shumta dhe
temperaturave
të nxehta të
kësaj vere.

Orinda Huta
E mbyllim këtë maratonë për këtë javë me nusen e re Orinda Huta. Ajo

nuk ka harruar të kënaqë fansat e saj me momente të veçanta të muajit
të saj të mjaltit me Turin, në disa vende të botës që zgjodhën t'i vizitojnë.
Fotot e fundit vijnë nga parajsa e Tailandës, në Phuket. Në këto foto duket
super-seksi dhe shumë e lumtur këngëtarja bukuroshe Orinda. Dhe, pse jo,
në një mrekulli të tillë vetëm lumturia është pjesë e saj.
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Zbulohen ftesat e
dasmës dhe data
e martesës së Besit
dhe Xhensilës
Dasma e aktorit Bes Kallaku dhe këngëtares

Xhensila Myrtezaj është më afër nga sa
mendohej. Ata do të lidhen në martesë në 1
shtator të këtij viti, dhe këtë e tregon ftesa e tyre e
dasmës. Mjaft klasike, me shkronja të arta ku janë
gdhendur inicialet, e poshtë tyre data e martesës.
Gonxhet e trëndafilave, të cilat janë simbol i
kurorëzimit të dashurisë, vijnë fill pas datës. Pritet
që dasma e çiftit të njohur të jetë përrallore. Ne
mezi presim shtatorin!

VILDANE ZENELI
e tepron, modelja zgjat
këmbët me fotoshop
Modelja e

njohur
Vildane Zeneli
njihet për linjat
seksi dhe
ëmbëlsinë e
fytyrës. Ajo kohë
pas kohe poston
në profilin e saj në
"Instagram" foto
mjaft provokuese.
Edhe pse ka
forma të mira,
Vildania nuk është
e kënaqur me
dukjen, duke
zhgënjyer fansat,
të cilët e kanë
akuzuar shpesh
se përdor
fotoshop. Në
foton e fundit
postuar në rrjetet
sociale modelja
ka zgjatur këmbët
për t'u dukur më e
gjatë. Zeneli është
kritikuar dhe
përfolur shumë
për veprimin që
ka kryer.

Ditët e fundit jemi mësuar të
lexojmë lajme të ndryshme sa

u përket incidenteve të artistëve
gjatë performancave në lokale apo
ambiente të tjera. I radhës vjen
nga Podujeva. Në një lokal ku
këndonte reperi i njohur kosovar
Capital T, ka ndodhur një incident.
Trim Ademi ka qenë duke
performuar "live" kur policia ka
zbarkuar në lokal. Situata ka
shkaktuar panik te fansat,
megjithëse policia ka hyrë për të
ndaluar pronarin e lokalit për
prishje të qetësisë publike, pasi
nuk kishte licencë për të punuar
pas orës 12 të natës. Në një video
të filmuar, dëgjohen ulërimat dhe
ndihet gjendja e tensionuar
ndërkohë që policia hyn brenda.
Capital T është larguar nga lokali
me shpejtësi, duke lënë
përgjysmë performancën e tij.

Prishet koncerti i Capital T
Ndërhyn policia, fansat ulërijnë
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Këngëtarja dhe portieri, çift prej më shumë se një viti

Ndahen Çiljeta
dhe Alban Hoxha
Problemet e çiftit, që sollën
edhe prishjen e marrëdhënies
Lidhja e tyre ka qenë ndër

më të përfolurat, ndosh
ta për faktin që ata kurrë

nuk e pranuan. Flasim për Çil-
jetën dhe Alban Hoxhën, dys-
hja simpatike që pak muaj më
parë u fotografuan së bash-
ku, duke konfirmuar atë që prej
kohësh përflitej. Megjithëse
marrëdhënia mes tyre ka pa-
sur uljet dhe ngritjet e veta,
duket se mes personazheve të
njohur ka pasur një dashuri të
fortë. Edhe pse ditët e fundit diç-
ka duhet të ketë ndodhur. Nëse
u hedhim një sy rrjeteve sociale
të të dyve, ata kanë larguar
edhe ato pak foto që kishin me
njëri-tjetrin. Nga aq sa kemi
mundur të mësojmë, Çili dhe
Albani i kanë dhënë fund raportit
të tyre. Shumë shpesh portieri
i Partizanit dhe këngëtarja kanë
pasur kontradikta me njëri-
tjetrin, e duket se kanë vendo-
sur të bëjnë pak pushim nga
marrëdhënia e tyre nisur rreth
një vit më parë. Këngëtarja këtë
periudhë pëlqen disa postime
që të bëjnë të mendosh se ndi-
het vetëm. Në njërin nga sta-
tuset e fundit që ka pëlqyer sh-
kruhej: "Ai që gjithmonë
kujdeset dhe mundohet t'i bëjë
të tjerët të lumtur, është perso-
ni më i vetmuar". Duke qenë
se shumë shpesh mar-
rëdhënia e tyre ka kaluar të tilla
situata, ndoshta kjo ndarje mes
tyre nuk është përfundimtare,
por thjesht një sherr i momentit

mes të dyve. Dyshja simpatike
ka nisur bashkëjetesën pak
muaj më parë, ku bashkë me
ta ishin edhe fëmijët e tyre.
Kujtojmë që në ditëlindjen e
Çiljetës, në shkurt, ishte e
pranishme e gjithë familja e Al-
banit. Ndaj lidhja e tyre ka kohë
që është konsoliduar dhe
pëlqehej nga familja e të dyve.
Aktualisht Çiljeta është e an-

gazhuar me koncerte në Sh-
qipëri dhe jashtë vendit. Nga aq
sa kemi mundur të mësojmë,
këngëtarja është duke përgati-
tur edhe dy klipe të reja, që sig-
urisht shumë shpejt do të
shndërrohen në hite. Nga ana
tjetër, Albani është duke u për-
gatitur për sezonin e ri, ku i
duhen forcat maksimale në
portën e Partizanit.
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Ja arsyet që e çuan çiftin drejt ndarjes
Një nga çiftet më të përfolura të "Big
Brother 9", Olsi dhe Fjorentina, u
ndanë. Lajmin e ka bërë të ditur vetë
Olsi, i cili në një postim në "InstaSto-
ry" ka sqaruar fansat se shkak i ndarjes
mes tyre ishin disa mosmarrëveshje.
Olsi shkruan se, pavarësisht të gjith-
ave, do i qëndrojë pranë Fjorentinës
nëse do të ketë ndonjë problem dhe
se i uron gjithë të mirat e kësaj bote.
"Falënderoj gjithë fansat për mbësh-

Olsi nuk ia përton as Olti Currit
Ja sharjet mes djemve në rrjetet sociale
Ndarja mes Olsit dhe Fjorentinës ka shkaktuar një rrëmujë të vërtetë në
internet. Këtë ndarje e ka komentuar edhe Olti Curri, i cili ka bërë ironi me
fjalët e Fjorentinës. Ish-banori nuk e ka lënë me kaq debatin mes tyre,
duke e çuar më tej. Ai e ka akuzuar opinionistin si homoseksual, dhe e ka
kërcënuar se do takohen në Jalë. Disa minuta më pas, Olsi e ka fshirë
postimin, po pjesë nga biseda mes tyre kanë ngelur.

Olsi dhe Danjeli nuk harrojnë
inatet e "Big Brother"
"Ta tregoj unë luanin, të bëj dele"
Disa postime 'diss' që fillimisht u menduan se ishin një sherr mes
Fotinisë dhe Fjorentinës, duket se në fakt paskan qenë mes Danjelit dhe
Olsit. "Luani nuk e prish gjumin për opinionin e deles", shkruhej në një
postim të profilit të Danjelit dhe Fotinisë para pak ditësh, të cilit tashmë i
është përgjigjur Olsi. "Kam
dëgju që fol për opinion luani...
Luan gay, s'kisha pa naiher!
Hajde mos u mërzit, se të
zbus shoku, t'boj dele, dhe me
video po deshe, si t'dush ti!
Koha jote ka fillu! El Machico",
shkroi finalisti i "Big Brother"
në postimin me nota
kërcënimi, krahas fotos ku ai
shihet me gishtin e mesit të
ngritur. Por duket se Olsi
është penduar shumë shpejt
për postimin në fjalë, duke
qenë se e ka fshirë vetëm pak
më vonë. Sakaq, nuk ka pasur
ende një reagim nga Danjeli, i
cili po shijon pushimet në
Turqi me Fotininë.

Olsi i jep zyrtarisht fund
lidhjes me Fjorentinën

tetjen. Në jetë, jo të gjithë njerëzit janë
njësoj dhe mendojnë ose dashurojnë
njësoj. Të paktën pranoj realitetin. Nga
ky moment unë dhe Fjori nuk jemi më
bashkë. Sa për sqarim, nuk ka lidhje se
është dikush në mes, por thjesht disa
mosmarrëveshje me njëri-tjetrin na
bënë të marrim këtë vendim. Gjithsesi
i uroj më të mirat e kësaj bote kudo që
të jetë dhe kur të kesh ndonjë prob-
lem, unë do jem i pari aty. Uroj të jesh
mirë gjithmonë", shkruan Olsi.
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