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cepe sã aibã o relaþie cu astfel de
tineri ºi nici sã lupte cu
bãtrâneþea. “Dupã ce am
divorþat, mã simþeam de parcã
aveam 103 ani ºi cã nimeni,
niciodatã, nu va mai vrea sã mã
sãrute. Am apelat la chirurgia
plasticã ºi m-am trezit cã arãtam
ca un pãstrãv. De atunci, m-am
hotãrât sã nu mai fac operaþii,
fiindcã nu este o ruºine cã
îmbãtrânim”, a mai mãrturisit
vedeta. Desigur, frumuseþea
actriþei este la fel de evidentã ca
ºi altãdatã.

VEDETE

Victimã a unui
atac cerebral

În toamna lui 2001, Sharon Stone
suferea de migrene acute ºi a fost
dusã la Spitalul de Urgenþã din
San Francisco. Doctorii au
descoperit cã avea hemoragie
cranianã ºi contuzii, dar nu au
reuºit sã identifice cauza; actriþa a
fost imediat operatã. Urmãtoarele
8 luni le-a petrecut la
pat.”Creierul meu era împins în
jos spre faþã, am pierdut 18% din
masa muscularã. Când am iesit
din spital, sufeream des pierderi
de memorie. De la genunchi în
jos nu-mi simþeam piciorul, iar
cu urechea dreapã nu auzeam ºi
simþeam cum îmi cade partea
dreaptã a feþei. Mi-am zis cã frumuseþea mea nu mai existã”.
Dureros, dar sprijinul lui Phil a
fost inexistent: “Nu vroia sã se
uite la mine sau sã-mi vorbeascã.
Mã simt stânjenitã sã recunosc,
dar nu m-a iubit niciodatã. Am
fost prostitã”. Doi ani mai târziu,
soþul ei a cerut divorþul. O razã de
luminã a apãrut pentru trista
Sharon în 2002, când a fost invitatã în juriul Festivalului de Film
de la Cannes: “M-a ajutat enorm
sã ies intr-un mediu cu oameni pe
care îi cunosc, unde era vorba
despre filme ºi simþeam cã viaþa
mea are sens.” a spus actriþa. În
2003, Stone s-a mutat înapoi la
Los Angeles, dupã ce a pierdut
custodia lui Ron. “Suferisem un
atac cerebral ºi eram o actriþã
care fãcea filme sexy. Urma sã
mã duc la tot felul de gale ºi
evenimente filantropice. Trebuia
sã strâng bani. Dar mi-am pierdut
copilul, sãnãtatea…am pierdut
tot. Eram devastatã ºi distrusã”.
Totuºi, actriþa a avut pu-terea sã
treacã peste tragedie. În ciuda
sãnãtãþii precare, Sharon a continuat sã aparã în filme: “The
Practice” , “Law and Order”,
“Huff”, “Catwoman” alãturi de
Halle Berry, “Basic Instinct 2”.
Succesul însã nu i-a mai sãrit în
ajutor.
Lucia Ivãnescu
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