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Kaks aastat tagasi murdis
agressiivne verevähk One
Directioni tähe Louis Tom-
linsoni ema Johannah’.
Seitsme lapse emal oli va-
nust vaid 43 aastat. Nüüd
on traagiliselt lahkunud
laulja 18aastane õde Fé-
licité. Neiu surma põhju-
seks peetakse infarkti.

The Suni teatel kaotas Félicité 
kolmapäeva pärastlõunal oma 
Lääne-Londoni stuudiokorteris 
teadvuse. Temaga koos olnud sõ-
ber kutsus kohemaid kiirabi, kuid 
kohale jõudnud meedikutel ei 
õnnestunud neiut elustada. Ta 
tunnistati surnuks. Politsei alli-
ka teatel ei viidanud mitte mis-
ki uimastite pruukimisele. Kaht-
lustatakse südamerabandust, 
kuid neiu surma põhjuse peab 
välja selgitama lahang.

Fizzyks kutsutud Félicité Tom-
linson oli modell, algaja moe-
kunstnik ja sotsiaalmeediatäht, 
kellel oli Instagramis üle 1,3 mil-
joni fänni. Oma viimase postitu-
se tegi tüdruk pühapäeval. „Ma 
ei mõista, miks ma nii vapusta-
tud välja näen,“ kommenteeris ta 
oma fotot. Brünett kaunitar aval-
das sageli napis rõivas selfi sid, 
kuid ka lapsepõlve- ja perepilte. 

Mõni kuu tagasi oli ta käinud 
Egiptuses Aleksandri lastekodus 
ning kirjutas, et midagi nii kai-
nestavat pole ta näinud. „Näha 
beebisid ja väikelapsi, kellel po-
le midagi ning kes on ikkagi nii 
õnnelikud, et saavad seebimul-
le puhuda ja mind näost sikuta-
da, paneb kõik õigesse konteks-
ti,“ kirjutas 18aastane neiu ja 
manitses oma fänne: kui nood 
satuvad mõnda vaesesse riiki, 
võiksid nad pühenduda kas või 
paariks tunniks heategevusele. 

Ema oli Louis’
sündides vaid 18

Félicité on pärit suurest pe-
rest: nende emal Johannah’l oli 
kokku seitse last, sealhulgas ka-
hed kaksikud. Esikpoja Louis’ 
(27) sündides oli Johannah vaid 
18aastane. Poisi isast Troy Aus-
tinist läks noor ema lahku, kui 
Louis oli viiene. Poptäht on öel-
nud, et peab oma pärisisaks ka-
suisa Mark Tomlinsoni. Sellest 
abielust sündis neli tütart: Char-
lotte (20), Félicité ning kaksikud 
Phoebe ja Daisy (15). 

Johannah’ ja Marki abielu pu-
runes 2010. Kolm aastat hiljem 

POISTEBÄNDI TÄHE TRAAGIKA: esmalt s

Eesti reisilaevadel näeb edaspidi nii ooperit kui ka balletti
„Täna saab kohe aru, kes 

on siin teatritöötaja, 

kes Tallinki töötaja – 

esimestel on näod 

naerul, teistel kurvad. 

Nii nagu teatris on 

kaks maski, üks rõõm-

sam ja teine pisut kur-

vem,“ naeris rahvusooperi 

Estonia juht Aivar Mäe (pildil) ei-

le, kui Tallink Grupist sai kolmeks 

hooajaks Estonia ja Vanemuise 

teatri peasponsor. Teadaolevalt on 

see Eestis esmakordne, et üks era-

ettevõte võtab enda hoole alla 

peasponsorina korraga kaks Eesti 

suurimat kultuuriorganisatsiooni.

Estonia juhil Mäel ja Vanemuise 

teatri juhil Toomas Petersonil oli 

põhjust rõõmustada roh-

kem kui küll: Tallink 

Grupi juhi Paavo Nõ-

gene sõnul on toetus-

summa kuuekohaline 

ja jaguneb kahe teatri 

vahel võrdselt. Nüüd-

sest võib ka Tallinki lae-

vadel näha nii balleti- kui ka 

ooperiartistide etteasteid.

„Estonia ja Vanemuine on meie 

kultuuri kesksed kandjad, Eesti 

suurimad kultuuriorganisatsioonid. 

Mitte ainult pühendunud lauljad, 

tantsijad, muusikud, näitlejad, teh-

nilised- ja erialaspetsialistid, 

nüüdis  aegsed teatrimajad ning vai-

mustav publik: nad on ka Eesti kul-

tuuri sümbolid,“ sõnas Nõgene. 

„Loodame, et mõlemad teatrid too-

vad oma kõrge kunstilise tasemega 

siia kultuurielamusturiste Skandi-

naaviast ja mujalt. Lisaks loodan, et 

meie koostöö innustab ka teisi Eesti 

ettevõtteid meie kultuuri, sporti ja 

ühiskonda laiemalt panustama.“ 

Tallinki laeva Silja Europa par-

dal toimunud koostöö algust tä-

histaval üritusel heiskasid Aivar 

Mäe, Toomas Peterson ja Paavo 

Nõgene laevale uue signaallipu 

„Kultuur pardal/Culture onboard“. 

Signaallippude abil vahetavad lae-

vad omavahel sõnumeid. Spet-

siaalselt kujundatud signaallipp 

kingiti koostöö markeerimiseks ka 

Estoniale ja Vanemuisele. 

AIGI VIIRA

BALLETT 

PARDAL: 

Nüüdsest 

hakkavad 

Tallinki lae-

vadel üles 

astuma nii 

rahvusoo-

peri Esto-

nia kui ka 

Vanemuise 

teatri bal-

leti- ning 

ooperitru-

pid. Midagi 

säärast po-

le Eestis 

enne teh-

tud. 

UHKE EMA:
Johannah oli esik-

poeg Louis’ sündi-

des vaid 18aastane. 

Hiljem sai ta veel 

kuus last, nende 

seas kahed kaksi-

kud. Suure pere ema 

suri 2016. aasta det-

sembris verevähki. 

TÄHTIS PÄEV:  Félicité avaldas Instagramis foto endast koos 

Louis’ga 2014. aasta suvel ema pulmas. @felicitegrace/Instagram
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