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Putin şi Alina

de şase luni. În 2009, Alina Kabaeva era prezentată
de Vocea Rusiei drept o femeie de succes,
frumoasă, laureată a premiului naţional „Femeia
anului Glamour”, iniţiatoarea desfăşurării Anului
Tineretului, cea mai sexy sportivă din Rusia…
Irina Vinner, fosta ei antrenoare, povestea că primul
lucru care i-a atras atenţia la Alina a fost zâmbetul ei,
„enigmatic şi visător ca al Monei Lisa”, şi abia după
aceea uimitoarea mobilitate care, alături de ambiţia
ieşită din comun, avea s-o transforme într-o mare
campioană.„Credeţi că drumul meu în gimnastică
a fost pavat cu petale de trandafir?”, a declarat Alina
pentru „The Times”.”Am suferit şi traume, şi lovituri
fizice, de aceea nu mi-e frică nici de viaţă, nici de
mizerie, aceasta nu se prinde de mine!” De când
a devenit deputată, Kabaeva doarme câte 4 ore
pe noapte. Dimineaţa aleargă, seara înoată, iar în
week-end joacă tenis sau schiază. Viaţa personală îi
e intens forfecată, deşi tânăra susţine că n-are nimic
de ascuns.

„Tata socru” îşi dă binecuvântarea

Publicaţia rusă Kommersant dezvăluia în 2008
că Putin se va căsători cu frumoasa gimnastă. Cei
doi se cunoscuseră în 2004, când Putin a premiat-o
pentru performanțele olimpice. Un an mai târziu,
i-a înmânat și ordinul “Pentru merite faţă de Patrie”,
gradul IV. Jurnalistul rus Serghei Topol, cel care
dezvăluit presupusa legătură dintre Vladimir
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Interesant este că povestea copilului secret apare
și în cablogramele WikiLeaks, Ambasada SUA la
Moscova citând surse de încredere care confirmă
paternitatea lui Putin. Mai mult, însăși antrenoarea
Irina Vinner s-a scăpat într-un interviu în legătură
cu graviditatea fostei sale eleve.

Un partaj foarte costisitor

Putin și Alina Kabaeva, a fost atacat, în martie
2011, în apropierea locuinței sale din Moscova,
alegându-se cu capul spart. Publicația care îi
publicase articolul, Moskovski Korrespondent,
a fost închisă, Putin a dezmințit povestea, iar
Kabaeva a calificat-o drept “aberație”. În schimb,
tatăl ei, Marat Kabaev, a recunoscut sincer că, dacă
fiica lui se va căsători cu Putin, “va fi foarte bine”.

Liudmila și Vladimir s-au cunoscut pe
când el era student la Sankt Petersburg, iar ea stewardesă. Cei doi s-au căsătorit în 1983. Întrunul din foarte rarele sale interviuri,în 2005,
Liudmila îl descria pe Vladimir ca un ”tată
excelent”, mândrindu-se cu fetele lor ”foarte
educate și disciplinate”. Ea dezvăluia și cele două
reguli de bază ale soțului privitoare la femei:”O
femeie trebuie să facă totul în casă” și “Nu trebuie
să-ți lauzi nevasta, pentru că devine o răsfățată”.
A doua regulă a îndepărtat-o pe Liudmila de
bucătărie:”Este foarte dificil să gătești și să refuze
să mănânce pentru că nu-i place cel mai mic
ingredient din farfurie.” “Vladimir m-a supus
mereu testelor, pe tot parcursul căsniciei noastre.
Am simțit mereu că mă urmărește în ceea ce
fac și verifică dacă am luat deciziile corecte”, a
mai mărturisit Liudmila Putina. Potrivit unor
zvonuri, președintele i-a interzis soției să aibă
card de credit, ca să o îndepărteze de “tentațiile
occidentale”. Cu toate acestea, potrivit declarației
de avere a soţului, Liudmila are circa 261.000
de dolari depuși în conturi bancare. Neoficial,
despre actualul lider de la Kremlin se spune că
ar deține acțiuni ce valorează aproximativ 70 de
miliarde de dolari, ceea ce l-ar plasa în topul celor
mai bogați oameni din lume. Potrivit legislaţiei
din Rusia, soţia primeşte la partaj jumătate din
bunurile acumulate de soţ în timpul căsătoriei
(se vorbeşte de 20 de vile, cabane de schi sau
castele medievale cumpărate pe întregul glob,
plus un ansamblu rezidenţial de lux, cu o
valoare estimată la un miliard de dolari, pe care îl
controlează printr-un fond de investiţii anonim).
Mădălina Firănescu
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