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La Kremlin se
difuzează „Burlacul”

Soţii Putin anunţându-şi divorţul

Cinci ani i–au trebuit lui Vladimir Putin
să-şi oficializeze divorţul de Liudmila, despre
care se vorbea public încă din 2008. După
o participare scurtă şi neaşteptată la un
spectacol de balet, cei doi au anunţat într-un
interviu pentru canalul de televiziune Rossia
24 că se despart, după 30 de ani de mariaj.”Nu
ne vedem deloc, el este tot timpul la lucru, copiii
au crescut deja (Ekaterina – născută în 1985
în Dresda, Germania, şi Maria – născută în
1986 tot în Dresda). Acum fiecare are viaţa
lui, mie nu-mi place să fiu persoană publică”,
a explicat Ludmila Putina decizia.

„V

om rămâne întotdeauna foarte
apropiaţi. Îi sunt recunoscătoare lui
Vladimir Vladimirovici pentru că
mă sprijină”, a mai adăugat fosta Primă Doamnă
a Rusiei. Întrebat cum comentează zvonurile care
anunţă de ceva vreme că nu mai locuieşte alături
de soţia sa, Vladimir Putin a răspuns sec: „Este
adevărat”. „A fost decizia amândurora”, a completat
el.

Liudmila şi „vampirul”

Liudmila Putina nu a apărut decât foarte rar
în public după 2008, când s-a încheiat al doilea
mandat de preşedinte al lui Vladimir Putin şi
a început cel de premier. De atunci au apărut
zvonuri privind divorţul. Animozităţile din
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Soţii Putin la nuntă

interiorul cuplului au făcut chiar obiectul unei
cărţi, în care ea îl numea „vampir”, iar el spunea că
nu o poate suporta mai mult de trei săptămâni. E
vorba de volumul „Prietenii fragile”, scris de Irene
Pietsch, soţia unui bancher din Hamburg, care i-a
cunoscut pe soţii Putin în 1995 şi a putut descoperi
câteva dintre problemele care au erodat familia de
la Kremlin. Liudmila s-a împrietenit cu Irene când
Putin era viceprimar al oraşului Sankt Petersburg,
iar soţii lui erau în vizită în Hamburg.„Din
nefericire, e un vampir”, i-a spus Liudmila Putina
nemţoaicei. Pietsch scrie că Liudmila avea pasiuni
foarte diferite de cele ale fostului agent KGB. Era de
pildă atrasă de astrologie, iar acest lucru îl scotea din
sărite mereu pe Putin. Liudmila s-a plâns prietenei
că soţul său şi-a încălcat o promisiune când, în iulie
1998, a acceptat să conducă Serviciul de Siguranţă
Federală (FSB), fostul KGB, deşi îi spusese că se va
îndepărta de lumea spionajului.„E oribil! Nu vom
mai putea călători unde vrem, nu vom mai putea
spune ce vrem. De abia începusem să trăim”, a
exclamat Liudmila, plină de regret. În ciuda tuturor
lucrurilor pe care i le povestise lui Irene, Liudmila
susţinea că Vladimir e soţul perfect. Şi totuşi, în
noiembrie 2011, a ieșit la iveală un raport întocmit
de agenţia germană de informaţii BND. Potrivit
acestuia, Vladimir Putin şi-a bătut şi înşelat soţia, pe
când conducea operaţiunile KGB din Germania
în anii ‘80. Dezvăluirile aparțin unei spioane cu
nume de cod ”Balcoane”, care era o prezenţă

obişnuită în apartamentul lui Putin din Dresda. Ea
a povestit investigatorilor că Liudmila, licențiată în
spaniolă, franceză și germană, i se plângea des de
violenţa şi de infidelitatea soțului.

Atenţie, intră pe covor Alina!

Înainte de a asista la reînscăunarea soţului în
fruntea Rusiei, anul trecut, Liudmila Putina n-a
mai fost văzută în public decât de vreo două ori.
Misterul “dispariţiei” sale a alimentat speculațiile
privind legătura liderului de la Kremlin cu fosta
campioană olimpică Alina Kabaeva, cu care se pare
că ar avea unul sau doi copii - “rodul dragostei lor”,
scria Daily Mail. În mai 2009, Alina (azi în vârstă
de 30 de ani) ar fi adus pe lume, în mare secret,
un băiat despre care publicaţia ucraineană Gazeta
Express a scris că e fiul nelegitim al lui Putin.”Nu
vă amestecați în viața privată a Alinei! Când va
veni timpul, ea va povesti totul”, a declarat fosta ei
antrenoare, Irina Vinner. Știrea nu a fost comentată
în niciun fel de Putin și anturajul acestuia, dar Alina
a venit cu explicații abia în ianuarie 2011, într-un
interviu pentru revista Vogue: băiețelul n-ar fi
fiul, ci nepotul ei, Arsenie. Kabaeva, originară din
Uzbekistan și de religie musulmană, a devenit, din
2006, deputat în Duma de stat, după retragerea
dintr-o strălucită carieră sportivă, în care a adunat
18 medalii mondiale și 2 olimpice. Ea refuză în
continuare să răspundă la orice întrebare legată de
cine este tatăl copiilor ei - un fiu de 3 ani şi o fetiţă

