ЛАФ - МУАБЕТ
НОВ ЧЛЕН ВО БЕЛГИСКОТО
КРАЛСКО СЕМЕЈСТВО
Престолонаследникот на Белгија,
принцот Филипе и неговата сопруга
принцезата Матилда, неодамна му
посакаа
добредојде на
најновиот член
на белгиското
кралско
семејство. На 4
октомври, во
болницата
Ерасмус во
Брисел,
принцезата
Матилда донесе
на свет здраво
машко дете, кое
го доби името Emmanuel Leopold Guillaume Francois Marie.
Принцот Емануел е четврти по ред на
белгискиот трон, по неговиот татко
принцот Филипе, неговата сестра
принцезата Елисабет и неговиот брат
Габриел. Принцот Емануел е деветти внук
на кралот Алберт II и кралицата Паола.

БРАКОТ НА КРИСТИН СКОТ
ТОМАС СЕ РАСПАЃА
Последните
вести говорат дека
по 17 години брак
британската
актерка Кристин
Скот Томас го
напуштила својот
сопруг Франсоиз
Оливиенес.
До неодамна,
ѕвездата од "Англискиот пациент"
живееше во Париз
со сопругот, кој
инаку е гинеколог,
и нивните три деца Хана (16), Џозеф (14)
и Џорџ (4).
Меѓутоа, во последниот период
Кристин е забележана во Лондон со
актерот Тобиаз Мензиес, и според
изјави на очевидци, Кристин планира да
се пресели во Лондон, за што сигурна
потврда е и нејзиното барање за
живеалиште токму таму.

ДВОЈНИЧКИ
ЕЛИЗАБЕТ VS. ТЕРИ
Неодамна, во Лондон,
Елизабет Харли го носеше
истиот фустан од Версаче, кој
ѕвездата на
"Очајни
домаќинки",
Тери Хаџер,
го носеше
минатата
година во
Њујорк. Која
е поубава британската
актерка или американската
"домаќинка"?

МАРША VS. СОФИЈА
Уште една ѕвезда од
"Очајни домаќинки" е во
моден дуел.
Марша Грос и
Софија Вергара,
на неодамнешната забава
во Њујорк, носеа ист златен
"Долче и Габана"
фустан. На која
подобро й стои?

СИЕНА VS. НИКОЛ
На забавата по премиерата
на претставата "Како што
сакаш",
Сиена
Милер
носеше
фустан
од
"Роберто
Кавали",
истиот
оној во
кој
Никол
Ричи беше забележана во
еден клуб во Холивуд. Која
повеќе е златна девојка,
Милер или Ричи?
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ХОСПИТАЛИЗИРАН СИНОТ НА
ДЕЈВИД БЕКАМ
Конечно семејството Бекам ги потврди
шпекулациите за здравјето на нивниот син
Ромео, кој неодамна беше
хоспитализиран
во една од болниците во Мадрид. Тригодишниот Ромео беше
итно префрлен во
болница поради
опструкции со
дишењето. Дејвид
Бекам изјави дека
Ромео се чувствува добро, но
дека ситуацијата е
сè уште критична,
и затоа се воздржува од давање подетаљни изјави.
Загрижениот татко изјави дека седмицата
кога син му бил во болница била најтешка
во неговиот живот.

МАЈКЛ ЏЕКСОН ВО
ЛОНДОН
Мајкл Џексон направи
спектакуларно враќање во
Лондон посетувајќи го музејот на
восочни фигури "Мадам Тисо",
откако во јуни минатата година
беше обвинет за злоупотреба на деца.
47-годишната ѕвезда
допатува со своите
три деца, синовите
Принц Мајкл Џуниор
(8) и Принц Мајкл II
(4), чиј прекар е "Blanket", и ќерката
Парис Кетрин. При
посетата на музејот
лицето на седумгодишната Парис беше
покриено со зелена
марама.
Контроверзната
ѕвезда престојува во хотелот "Dorchester",
а своето присуство во Лондон го користи
за снимање на најновиот singl "From the
bottom of my heart", посветен на жртвите
од ураганите Катрина и Рита.
Подготвила:
Ружица ГОЧЕВСКА

