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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
КРАЛСКА ПОДДРШКА ЗА ОЛИВЕР 

ХИКС
НИКОЛАС КЕЈЏ ПОВТОРНО ТАТКО

На 2 ок-
томври, Ни-
колас Кејџ и 
неговата 
сопруга Алис 
ја добија 
својата  
принова - 
син, кој се 
роди во Њу-
јорк. Зад 
името на 
бебето Кал-
ел Копола 
Кејџ се крие 

интересна приказна. Всушност, името е 
преземено од првичната верзија на 
името за Супермен. Николас Кејџ и Алис 
се венчаа во јули минатата година, шест 
месеци по нивното запознавање, кое се 
случи во ноќниот клуб "Le Prive" во Лос 
Анџелес. Инаку, Николас Кејџ има уште 
едно дете од претходната врска со 
Кристина Фултон, со која го дели 
старателството, а исто така, беше оженет 
и со пејачката Лиза Мари Присли и 
актерката Патриција Аркет.  

СЕ ПРОДАВА ЉУБОВНОТО 
ГНЕЗДО НА ПИТ И АНИСТОН

Љубовното гнездо на поранешните 
холивудски 
гулапчиња, 
Бред Пит и 
Џенифер 
Анистон, се 
продава за 
рекордни 28 
милиони 
долари. 

Во 1930 
година архитектот Волис Неф ја дизајнира 
куќата за познатиот актер Фредерик 
Марч ("Ѕвездата е родена"), а во 2001 
година Бред Пит ја купи за 13 милиони 
долари. Поранешната брачна двојка 
живееше само две години во куќата, а 
сега таа е дел од договорената 
разводната постапка. Агентите за 
недвижности, кои ја проценуваа куќата, 
имаа забележано дека станува збор за 
висококвалитетно живеалиште опремено 
со тениски игралишта, увезени махогон 
подови, најсовремена кујна, како и арт 
студио. 

НОВ ХОЛИВУДСКИ БРАК

Холивудската љубовна сага 
продолжува со најнов брак. Станува збор 
за лудо вљубените Деми Мур и Аштон 
Кучер, 
кои ре-
шија да ги 
дадат сво-
ите за-
вети и 
пред 
Бога. Са-
ботата, 1 
октом ври, 
беше суд-
ниот ден за една од нај блес ка вите хо ли-
вудски двојки на денешнинава. Свадбата 
се одвиваше во нивниот заеднички дом 
во Беверли Хилс. Според изјавите на 
очевидци, таа се случила во последен 
момент и била во духот на Кабалата. 
Инаку, ова е прв брак за Аштон Кучер, а 
на неговата избраничка й е трет, по двата 
неуспешни брака, со рок музичарот 
Фреди Мур и актерот Брус Вилис. 

ДВОЈНИЧКИ

ЛИНДЗИ VS. ХЕЛЕНА

Неодамна, во Њујорк, 
Хелена Кристенсен беше 

забе ле-
жана во 
истото 
парче од 
"Christian 
Dior", кое 
го носеше 
и Линдзи 
Лохан на 
една од 

своите ноќни забави. На која 
подобро й стои, на 
супермоделот која инаку е 
мајка, или на ѕвездата-
тинејџерка?

МАРАЈА VS. РЕНЕ  

Мараја Кери беше 
забележана во "Pucci" мини-
фустанот, 
кој не о-
дамна го 
носеше во 
Париз, 
сосема 
идентично 
на она што 
на себе го 
имаше и 
Рене Зелвегер на 
годинашниот филмски 
фестивал во Венеција. Кој 
повеќе изгледа ретро - 
"Пеперутка" пејачката или 
"Пепелашка" девојката?

ЏЕНИФЕР VS. ХЕЛЕНА

Во Лондон, главната дива 
од "Чарли и фабриката за 
чоколада", Хелена Бонам 
Картер, носеше фустан од 
"Alberta Ferretti" сличен на 
оној кој 
Џенифер 
Лопез го 
носеше 
во Њу-
јорк, мај 
годинава. 
Која из-
гледа 
подобро - Џеј Ло или Картер?

Англичанецот Оливер Хикс деновиве 
пристигна во Корнвел, Англија, од 
неговото неодамнешно соло патување 
околу Атлантикот. Меѓу бројните гости, кои 
специјално се собраа да го пречекаат 
Хикс, беше и неговиот долгогодишен 
пријател од колеџот Итон, вториот 
престолонаследник на Велика Британија, 
принцот Вилијам, кој меѓу првите му го 
честита  успехот. Имено, Хикс е еден од 
најмладите (24 години), кој успеал да го 
преплови Атлантикот. Ова свое патување 
храбриот морепловец го реализираше за 
124 дена, во мини-брод опремен со 
најсовремна техника.  


