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“I kam thënë
vetëm të
vërtetën”
Regjisorja e njohur Inis
Gjoni ka qenë e ftuar
në emisionin “Wake
up”, ku ka folur
kryesisht për
premierën e saj të re,
“Çifti i çuditshëm”. Inisi
ka treguar gjithashtu
sesi e menaxhon
kohën në punë dhe
kohën me vajzën e
saj, Coco Antonel. Ish-
prezantuesja në fakt
është edhe nënë, edhe
baba për vajzën e saj,
pasi fatkeqësisht
bashkëshorti i saj
është ndarë nga jeta
në vitin 2011. E pyetur
sesi ia shpjegon ajo
vajzës mungesën e të atit, Inisi ka treguar se ka zgjedhur t’i tregojë të vërtetën të
bijës. “Sigurisht që figura e babait është një shtyllë e rëndësishme në jetën e
gjithkujt, por ajo nuk e ka njohur. Megjithatë, unë ia kam shpjeguar shumë thjesht,
duke i thënë se jeta është e tillë. Disa e kanë lart në qiell, disa janë të ndarë e disa
të tjerë janë, por më mirë të mos ishin sepse s’kanë asnjë lloj përgjegjësie”, –
është shprehur regjisorja. Festa erotike e Encës

Puthje lesbike dhe ‘twerk’ për ditëlindjen e këngëtares
Deri më tani ishin publikuar pamjet e një feste modeste
nga ditëlindja e këngëtares Enca Haxhiu. U duk e
çuditshme kaq qetësi për një festë të organizuar nga
ajo. Lule, torta dhe tullumbace, dukej gjithçka larg
natyrës së Encës. Së fundmi në rrjetet e saj sociale
janë publikuar momente nga festimet. Ajo është parë
mjaft provokuese e veshur me një fustan seksi të
bardhë, i cili ve në pah format e saj trupore mjaft
bombastike. Miq të shumtë ishin në festën e saj, ku
duket qartë se është bërë qejf i shfrenuar. Nuk mund të
mungonte një ‘twerk’ i fuqishëm nga Enca. Ngacmuese
ishte edhe një puthje e dhënë kalimthi në buzë për
mikeshën e saj. Krahas festimeve, Enca ka marrë edhe
dhurata që s’kanë të mbaruar.

Fejohet Seldi dhe
Mimoza Shkodra, ja detajet
e festës së sotme
Deri pak kohë më parë lidhja e tyre mbetej mister, pasi vetë këngëtarët dolën
dhe e përgënjeshtruan këtë lajm. Por, duket se të dy nuk mundën ta mbajnë
të fshehtë për shumë kohë, duke deklaruar dashurinë mes tyre. Seldi Qalliu
dhe Mimoza Shkodra pak javë më parë konfirmuan se janë në lidhje së
bashku. Por, dyshja kanë bërë edhe një hap më tej. Seldi e Mimoza kanë
vendosur që dashurinë ta zyrtarizojnë me fejesë. Bëhet me dije se
ceremonia u mbajt mbrëmjen e djeshme në Zvicër dhe me aq sa kemi
mundur të mësojmë, ka qenë një festë intime vetëm me familjarët dhe miqtë
e afërt të çiftit.

Inis Gjoni rrëfen sesi ia ka shpjeguar
vajzës mungesën e babait
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Jeta e re në Greqi e seks-simbolit shqiptar

KRISTIN PRENGAJ, SHTATZËNË
Ja fejesa intime me partnerin biznesmen

Bukuroshja e ekranit ia
doli që në pak kohë të
shndërrohej në kryef-

jalën e mediave. Foto seksi,
lidhje të përfolura, pushime
luksoze ishin shpesh lajmet
që na vinin prej saj. Flasim për
Kristin Prengajn, e cila prej
kohësh u mungon rrjeteve
sociale, por edhe publikut.
Ashtu siç “Summer Pages”
raportoi gjatë verës, modelja
po shijonte dashurinë në
krahët e partnerit biznesmen.
Siç kemi bërë me dije, mod-
elja po bashkëjeton me të
dashurin e saj në Athinë, ku
djaloshi fatlum ka disa bi-

znese. Por, duket se një
tjetër lajm edhe më i gëzue-
shëm na vjen nga biondja
seksi. “Bluetooth” ka mundur
të mësojë se Kristin është
në muajt e parë të sh-
tatzënisë. Kështu, modelja e
suksesshme dhe partneri saj
janë në pritje të fëmijës së
tyre të parë. Burime pranë
bukuroshes kanë thënë se
çifti ka bërë edhe një festë
fejese të vogël në Greqi, duke
pasur pranë vetëm familjarët
e tyre të afërt. Duket se vaj-
za që provokonte në çdo dal-
je të saj ka hequr dorë për-
fundimisht nga jeta publike,
duke u shndërruar në një
familjare të rregullt, madje
për pak muaj edhe në një

nënë të re. Kujtojmë se lidhja e Kristin, me djalin
misterioz, që kurrë nuk ia ka publikuar fytyrën,
u bë publike në fillim të këtij viti. Udhëtimet e
bukuroshes drejt Greqisë u shtuan edhe për
shkak të fejuarit të saj, i cili ka disa komplekse
turistike në Greqi. Prej disa muajsh kjo buku-
roshe ka mbyllur edhe llogarinë në “Instagram”,
ku kishte me mijëra ndjekës, duke iu përkush-
tuar tashmë historisë së dashurisë. Nga aq sa
kemi mundur të mësojmë, çifti ka më shumë
se një vit bashkë dhe janë më të dashuruar se
kurrë. Duket se ka qenë partneri, ai që i ka
kërkuar Kristit të heqë dorë nga karriera, për të
qëndruar për pak kohë bashkë jashtë Sh-
qipërisë. Natyrisht që shpeshherë biondja sek-
si vjen në Tiranë për të vizituar familjen e saj,
por vizitat këtë herë janë disaditore, për t’u rik-
thyer shpejt tek i fejuari. Edhe pse ishte në kul-
min e suksesit, Kristin Prengaj zgjodhi të heqë
dorë për hir të të dashurit xheloz, duke shpëtu-
ar kështu dashurinë e saj.
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RRËFEHET MODELJA: KUR MË PENALIZON BUKURIA

KLAUDIA KALIA:
Ju rrëfej skandalet që ndodhin

nëpër kompeticionet e bukurisë
“Dashuria për mua

është vetëm familja ime”
Pamela Aliaj

Klaudia Kalia është
bukuroshja, e cila fitoi
këtë vit kurorën e Miss

Grand International 2017, por
ajo që pikasi më tepër ishte
një status i saj i postuar para
pak ditësh ku thuhej se pjesë-
marrja e miseve jashtë ven-
dit nuk investohej më nga
produksioni vetë, por duhet
të ishin vetë fitueset ato që
nga xhepi i tyre të udhëtonin
e të mbulonin gjithë shpenz-
imet. Në një intervistë eksk-
luzive për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare”, Klaudia
ka treguar prapaskenat që jo
vetëm ajo, por pothuajse çdo
fituese misi duhet të kalojë për
të marrë pjesë jashtë vendit
me konkurrentet e tjera. Gjith-
ashtu, Klaudia ka folur edhe
për aspiratat e saj për të ardh-
men, si një 18-vjeçare,
dëshirat që ajo ka dhe ku e

sheh veten pas këtij kompeti-
cioni.

Je shpallur Miss Grand
International 2017. Si është
të jesh më e bukura sh-
qiptare?

Është një ndjesi e bukur, por
është dhe përgjegjësi, sepse
mban mbi vete një titull.

Sa kujdeset për veten
Klaudia për të qenë në top
formë?

Të them të drejtën nuk ësh-
të se i kam fituar këto forma nga
palestra. por është veçse një
dhuratë nga nëna natyrë, më
pëlqejnë ecjet e gjata dhe nuk
jam mësuar të rri në një vend.

Në statusin tuaj të fundit
kishit shkruar se produksio-
ni nuk ju financoi për të mar-
rë pjesë në “Miss Grand In-
ternational”. Pse ndodhi një
gjë e tillë? A ndërhytë në
mënyra të tjera për të qenë
pjesë e këtij eventi?

Po është e vërtetë. Nuk e
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kuptoj pse ne që fitojmë duhet
të paguajmë edhe faturën për
të shkuar atje kur ndërkohë
produksioni merr sponsoriz-
ime për këtë event dhe duhet
t’i përdori për këto raste. Ndaj
dhe nuk më pëlqeu kjo sjellje.
E di që shumica e miseve në
Shqipëri e pranojnë vetëm për
të shkuar në këto kompeti-
cione duke paguar jo vetëm
çmimin, por edhe shpenzimet
e tjera, por nuk është rasti im.
Është turp që vetëm në Sh-
qipëri ndodhin gjëra të tilla. Kam
kontaktuar edhe me disa vaj-
za që përfaqësojnë vendet e
tjera dhe një gjë e tillë i është
dukur të thuash pak skandal-
oze. Jo vetëm që produksioni
merr përsipër shpenzimet,
veshjet, akomodimin, por i
mundëson edhe një sho-
qërues.

Çfarë projektesh të reja
e presin Klaudian tani që
mban një titull të tillë?

Nëse do tregohesha e sin-
qertë sigurisht që titulli që
mbaj më ka lehtësuar në këtë
fushë, por produksionet sho-
hin edhe përtej misit, çka do
të thotë që shohin person-
azhin dhe sa është i aftë të
aktrojë, modelojë ose pozo-
jë. Projekti i radhës është jas-
htë Shqipërisë, por për mo-
mentin jam akoma në bised-
ime.

Sa e vështirë është të
jesh në qendër të vë-
mendjes? Cila është pjesa
që të bezdis më tepër?

Sigurisht që, edhe nëse nuk
më njohin kur shfaqem diku,
nuk shpëtoj pa u parë apo
komentuar nga personat, që
mund të ndodhen aty, por kjo
për mua nuk përbën ndonjë
ndryshim. Ndoshta gjatësia,
format apo kaçurrelat e mia
më bëjnë të dukem më
shumë se disa të tjera. Ësh-
të e bukur të tërheqësh vë-
mendjen, por normalisht edhe
kjo anë është edhe pozitive,
edhe negative. Shpesh herë
bezdia krijohet, në fakt, nga

njerëz që kontaktojnë dhe
shfaqen si producentë,
agjenci modelingu, njerëz të
angazhuar me tv kur ndërko-
hë s’kanë asnjë lidhje, por
thjesht duan të të takojnë.

A keni pasur oferta pas
fitores? Çfarë konkre-
tisht?

Sigurisht ofertat nuk kanë
munguar, por nuk kanë qenë

ato që unë realisht kam
dashur për veten. Përtej fak-
tit që jam kontaktuar nga një
person që mendoj po më ndi-
hmon shumë në këtë
rrugëtim, ku deri tani kam
bërë shumë gjëra në këtë
fushë (reklama, sfilata, foto)
më ka ndaluar në rrugë dhe
më propozoi të jem pjesë e
modeleve që ai menaxhon
dhe pranova pasi kisha dëg-
juar për të. Më e bukura ishte
që as nuk dinte që isha miss.
aktualisht jam pjesë e “son-
ny’s angels”.

Do të dëshironit të vazh-
donit rrugën e modelingut
dhe fotografisë si shumë
mise të tjera apo keni të
tjera projekte për të ardh-
men tuaj?

Për sa kohë do kem
mundësi ta bëj do vazhdoj.
Normalisht, duke qenë se
modelingu nuk është kaq i zh-
villuar, prioritet kam shkollimin
dhe këto kohë po mendoj de-
gën që do zgjedh në universitet.
Modelingu për mua është pa-
sion, por nuk e shoh si gjënë
më të rëndësishme për veten.

Shumë femra të bukura
ankohen se njerëzit nuk i
marrin seriozisht dhe sho-
hin vetëm pamjen e jasht-
me, pa i njohur mirë. Sa e
“penalizon” pamja e jasht-
me Klaudian?

Kjo me penalizon vetëm,
sepse njerëzit tërhiqen shumë
nga pamja apo gjatësia ime,
ndoshta dukem e paarrit-
shme kur ndërkohë mendoj
që jam një vajzë e thjeshtë si
gjithë moshataret e mia. E
jetoj jetën si një 18-vjeçare
normale, as si 15, as si 25.

Keni realizuar një fo-
tosesion shumë seksi. A
keni pasur propozime nga
fotografë të njohur? Ku do
ta shohim Klaudian në të
ardhmen?

Propozime thuajse kam

përditë, por përpiqem edhe të
vlerësoj çfarë është më e mirë
për mua, nëse ja vlen ose jo
dhe për këtë këshillohem
gjithmonë. E ardhmja ime?
Mendoj gazetarinë, në fakt,
por akoma jam në zgjedhje e
sipër.

Për sa i përket dashu-
risë, a është dikush i
rëndësishëm në jetën
tuaj?

Për momentin dashuria
ime është familja ime. Për një
lidhje mendoj që kam kohë.
Prioritet kam shkollimin dhe
realizimin e vetes sime.
Ndoshta duket pak egoiste si
gjë, por, nëse personat limi-
tojnë veten me një lidhje duke
harruar prioritetet e moshës,
shpeshherë nuk arrijnë aty ku
duan.
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Pamela Aliaj

Shumë shqiptarë brenda dhe
jashtë vendit sa herë që vjen
e diela, prej shumë vitesh

tashmë janë mësuar dhe mezi pres-
in të shohin një nga ‘show’-t humor-
istik më të famshëm në vend, “Por-
tokalli”. Një kast aktorësh të shumtë
dhe vërtetë të talentuar, kanë bërë
që ky ‘show’ të jetë i suksesshëm
për shumë vite radhazi. Por, për një
arsye apo për një tjetër, shumë prej
aktorëve nisën të largoheshin, duke
mos qenë më pjesë spektaklit të hu-
morit dhe shumë personazhe që ata
përfaqësonin “u harruan” me kalimin
e kohës. Nuk është hera e parë që
dëgjohet se shkak i largimit të tyre
ishte një konflikt i brendshëm me
drejtorin e këtij formati, Altin Bashën.
Shumë prej tyre nuk kanë dhënë një
arsye të qartë për largimin, por ka
qenë vetë djali i humoristit të njohur
Zef Deda, Juli, i cili para pak kohësh
postoi në faqen e tij një status për
largimin e tij dhe kolegëve të tij ndër
vite duke thënë edhe shkakun krye-
sor të këtyre largimeve, pas shumë
kohësh thashethemesh. Por, nuk
mungoi as reagimi i një tjetër aktori
të kësaj trupe, i cili edhe pse më i ri
se Juli në këtë ‘show’, nuk harroi të
falënderonte drejtorin në një status
të postuar në faqen e tij. Pra, kjo na
lë të mendojmë se nuk janë të gjithë
të një mendimi me Bashën, por kjo
s’do të thotë se arsyet e “fshirjes”
së këtyre personazheve nga “Por-
tokalli” e bëri atë të zbehet edhe më
tepër. Mbase për këtë qëndron ar-
syeja e të tjerë personazheve që
janë ende pjesë e saj prej shumë
vitesh tashmë. Edhe pse para se të
niste sezoni i ri dëgjuam se do të
largohej edhe “Polici” i “Portokallisë”,
edhe Gaz Paja nuk u shfaq në serinë
e kaluar. Nuk dihet ende se ç’po
ndodh me kastin e këtij formati hu-
moristik, por një gjë është e sigurt,
largimi i figurave të cilat e kanë “ng-
ritur” “Portokallinë” do të çonte vërtet
në uljen e shikueshmërisë të këtij
formati, edhe pse duhet ta pra-
nojmë, tashmë nuk është siç ka
qenë më parë. Më poshtë po lis-
tojmë personazhet që i dhanë jetë
“Portokallisë” me rolet e tyre:

 Ervina Kotolloshi -
Shqiponja Dhëmbi

Ajo ishte një nga personazhet
më të lezetshme dhe më unike të këtij
formati. Personazhi i saj u pëlqye
shumë që kur u shfaq në fillim. Nën
rolin e një gazetareje nga fshatrat e Ko-
rçës, ajo ishte kudo e pranishme në
daljet e politikanëve, ku batutat më të
shumta ishin me personazhin e kryem-
inistrit të tanishëm, Edi Rama; kryetarit
të Bashkisë së Tiranës në atë kohë.
Gjithnjë pritej me duartrokitje dhe me
shumë të qeshura. Arsyeja e largimit
të saj thuhet se ishte Anglia, pra një
mundësi më e mirë jashtë vendit.

Agron Llakaj
Ai është një nga aktorët më të njo-

Të gjithë të larguarit nga
“Portokallia”. Konfliktet që patën

Nga Agron Llakaj, tek Ermal Mamaqi, ja pse ikën nga puna

hur në gjithë vendin dhe jashtë tij.
Një ndër humoristët që ka bërë të
qeshin breza të tërë shqiptarësh. Ai
erdhi me “lindjen” e këtij spektakli
humoristik. Kur ishte nën drejtimin
e tij, jo vetëm që audienca u rrit më
së shumti, por gjithashtu edhe të qe-
shurat s’kishin fund me person-
azhet e shumëllojshme që sillte,
duke veçuar këtu rolin e papërsërit-
shëm të ish-kryeministrit të vendit,
Sali Berisha. Arsyeja e largimit të tij
thuhet se ishte konflikti me drejtorin
Altin Basha. Llakaj sot, prej disa
vitesh është drejtuesi dhe ideatori i
‘show’-t “Al-Pazar”, formati konkur-
rent humoristik, i cili transmetohet
në “Vizion Plus”.

Julian Deda
Siç thamë edhe më sipër, ky ish-

te pikërisht aktori i “Portokallisë”, i
cili vendosi të flasë pas një heshtje-
je të gjatë e largimesh të pash-
pjeguara. Jul Deda, djali i humoris-
tit të njohur shkodran, Zef Deda,
spikati me talentin e tij në këtë ‘show’
me grupin e njohur “The SHBLSH”,
të cilët sollën situata humoristike
pafund, duke e bërë publikun të
qeshë me lot dhe ta dojë së tepërmi.
Juli ishte ai që nëpërmjet një statu-
si tha se arsyeja kryesore e largimit
të kolegëve të tij ishte pikërisht kon-
flikti me drejtorin e spektaklit, Altin
Basha. Aktualisht ai është pjesë e
një formati humoristik në “Vizion
Plus”, “Apartamenti 2XL”, i cili sjell
situata të stisura humoristike nga

aktorët dhe të ftuarit e radhës.
Ermal Mamaqi

Ai gjithashtu ishte pjesë e grupit
të njohur “The SHBLSH” dhe iku në
të njëjtën kohë me Julin dhe Gent
Zenelajn. Aktualisht Ermali drejton
‘show’-n e tij, “Xing me Ermalin”, ku
sjell nëpërmjet të ftuarit të radhës,
situata pafund të qeshurash dhe
argëtimi.

Gentian Zenelaj
I treti i muskëtierëve të “The SH-

BLSH”. Genti së bashku me dy
shokët e tjerë ishte i pandarë edhe
pas largimit nga “Portokalli”. Juli në
kohën kur u larguan tha se arsyeja
kryesore ishte një konflikt i tij dhe
Gentit me Altin Bashën, që i bëri të
tre të largohen. “Ka qenë një mos-
marrëveshje mes meje, Gentit dhe
regjisorit të ‘Portokallisë’, shokut
regjisor, i cili pavarësisht se punon
në vitin 2008, mendja i ka mbetur
në vitin 1973. Është e çuditshme se
si këto ndjenja të tij superkomuniste
zgjohen këto muajt e fundit”, është
shprehur Jul Deda për “Bluetooth”
para disa vitesh. Genti iu bashkua
së bashku me Julin dhe Ermalin më
vonë ‘show’-t “Apartamenti 2XL”, por
më pas e “braktisi” edhe atë, ashtu
siç thotë Juli, duke e “lënë në baltë”
shokun pa i dhënë asnjë shpjegim.
Sot ai së bashku me kolegun e tij të
ri, Saimir Kodra, drejtojnë emision-
in investigativ, “Stop” në TV “Klan”.

Ervin Bejleri
Ai ishte një nga aktorët më të

vjetër, pjesë e trupës së parë të “Por-
tokallisë”, i cili spikati me rolin e tij të
veçantë të Vinit, romit nga Tirana, i
cili ishte gjithnjë në duet me Ninin, i
cili luhej nga Elvis Pupa. Arsyeja e
largimit të tij nuk u bë e ditur. Tanimë
ai është pjesë e një emisioni të ri
politiko-satirizues në “InTv”, “Kolau-
dim”. “Qëllimi i emisionit tonë në
njëfarë mënyre është të ‘kolaudojë’
hallet dhe problemet që ka sot sho-
qëria shqiptare. Por, në radhë të parë
duke filluar nga lart… po nga lart fare
ama”, ka thënë për “Vip Pages”, Erv-
ini.

Elvis Pupa
Siç thamë edhe më lartë, Pupa

vinte në duet me Bejlerin në rolin e
romit nga Tirana. Të dy së bashku
kanë krijuar shumë atmosferë argë-
tuese dhe humoristike me situatat
e sjella në skenë të dy romëve, të
cilët e shijonin jetën në maksimum
në mënyrën e tyre. Elvisi u largua
përpara Ervinit nga “Portokalli”,
ndonëse arsyeja ishte në dukje jete-
sa jashtë vendit, në SHBA, por nuk
u tha ekzaktësisht arsyeja e vërtetë.
Ndërkohë që sot Ervini është rikthy-
er dhe drejton një ‘show’ të tijin hu-
moristik, “M’fal për shprehjen”.

Gent Bejko
Genti është prezantuar për herë

të parë me monologët e tij humoris-
tike, për t’u bashkuar më vonë me
aktorë të tjerë të “Portokallisë” në
grupin e famshëm të “The SH-
BLSH”, ku batutat dhe të qeshurat

ishin të pafundme. Në një intervistë
të dhënë para disa vitesh, Genti
thoshte se nuk ishte asgjë person-
ale, largimi ishte thjesht biznes. Ky
largim pasoi me futjen si regjisor
në ‘show’-n e “Vizion Plus”, “Aparta-
menti 2XL”, ku nuk qëndroi për
shumë kohë. Tashmë ai jeton në
Amerikë, ku i është bashkuar Holli-
vudit me role të vogla pranë figurave
të njohura botërore.

 Erand Sojli
Ai qëndroi për një kohë të gjatë

në trupën e “Portokalli” duke sjellë
personazhe nga më të ndryshmet,
ku ndër të spikaturat ishte në rolin e
Naqes me Nasi Gjymin, me aktorin
që vazhdon të jetë në “Portokalli”,
Gaz Paja. Në një intervistë të bërë
së fundmi, ai është shprehur se kish-
te ikur për shkak të parimeve që kish-
te, që nuk e vlerësonin për aq kohë
sa kishte aty. “Kur unë jam dikush
që shkruaj, investoj dhe kam 10 vite
që jap për këtë gjë, natyrisht që nuk
meritoj të njëjtin trajtim me një per-
son që vjen dhe është aty për të bërë
një punë, që nuk e ka në percep-
timin e tij real sesa e rëndësishme
është”, - tha Sojli. Aktualisht ai jeton
në SHBA për të qenë pjesë e një
filmi dhe ndoshta për të jetuar atje.

Romir Zalla
Ai ishte një nga aktorët që nisën

“Portokallinë” me rolet e tij të shumtë
dhe të pëlqyer nga publiku. Ndër to
mund të përmendim rolin e psiko-
logut, së bashku me aktorin Marin
Orhanasi në rolin e pacientit, i cili
vazhdon të jetë pjesë e spektaklit
humoristik. Arsyeja përse ai është
larguar nuk është bërë e ditur. Sot ai
është pjesë e pandarë e teatrit ko-
mbëtar, duke sjellë në skenë role të
ndryshme dramatike e humoristike.

Besart Kallaku
Dhe largimi i fundit nga “Portokal-

li” është “Skifteri” i famshëm prej
Laçi, i cili jo vetëm me këtë rol fan-
tastik, por edhe me shumë të tjerë,
ka kënaqur publikun shqiptar ndër
vite. Jo më larg se një muaj më parë
ai kurorëzoi dashurinë me bukuro-
shen Xhensila Myrtezaj. Shumë pro-
jekte e presin në të ardhmen Besin,
i cili për momentin zotëron restoran-
tin e njohur “Ardit’s fisherman”. Ar-
syeja e largimit të tij nuk u bë e qartë,
ndërkohë që thashetheme të ndry-
shme qarkullojnë për largimin e tij
jashtë vendit.
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