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CURIOZITÃÞI

Vladimir
Putin,
agent secret

Tinereþea lui Putin este demnã de un scenariu cu James Bond. Dupã o specializare
în economie, premierul rus a intrat în randurile serviciilor secrete, mai precis în
KGB, unde a lucrat 15 ani, având misiuni
în Germania, Austria ºi Elveþia. A fost
trimis în 1985 la Dresda, oraº fin fosta

RDG, sub acoperirea de director al Casei
Prieteniei germano-sovietice. Asupra misiunilor sale din acea perioadã se pastreazã
un secret aproape total, dar se pare cã ºi-a
dus bine la îndeplinire misiunile primite.
Dupa ce a demisionat din KGB în 1991,
având gradul de locotenent-colonel, a

devenit un membru marcant al Consiliului
Municipal din Sankt Petersburg, unde ºi-a
început cariera politicã. Nu mai este nici
un secret pentru nimeni cã premierul
Rusiei, Vladimir Putin, 52 de ani, a avut o
carierã de “James Bond”, care a durat 15
ani.

Berlusconi,
fotograf la nunþi
În tinereþe, Silvio Berlusconi,
astãzi în vârstã de 74 de ani, îºi câºtiga
existenþa cântând pe vapoarele de croazierã.
La începutul anilor ‘60, s-a reorientat spre domeniul construcþiilor, apoi ºi-a investit profiturile în
media, înfiinþând grupurile Mediaset ºi Fininvest, preluând totodatã prestigiosul club de fotbal AC Milan.
Astfel, a devenit un om influent ºi a intrat ºi în politicã prin
anii ‘70. Silvio este primul copil al unei familii mic burgheze
din Milano. Tatãl sãu, a lucrat toatã viaþa la Banca Rasini.ªia luat bacalaureatul în 1954, la Liceul catolic “Copernic”,
dupã care s-a înscris la Universitatea de stat din Milano. Ca sã
facã rost de bani a avut diverse joburi, de care astãzi refuzã sãºi aminteascã: vânzãtor de produse casnice, fotograf la nunþi
ºi botezuri, cântãreþ într-o micã orchestrã. La un moment
dat, împreunã cu prietenul sãu Fedele Confalonieri, animator ºi solist au cântat pe vase de croazierã. Confalonieri îl
acompania pe Silvio, care cânta, acompaniindu-se la
chitarã sau contrabas. Astãzi este colecþionar de
tablouri: Tintoretto, Canaletto, Cascella, Briante,
pasionat de antichitãþi ºi de botanicã, dar mai
presus de orice, iubeºte muzica uºoarã.
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