ЛАФ - МУАБЕТ
СЕ РОДИ
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКОТ НА
ДАНСКА

Според старата викинска
традиција, со испукување на
топовски истрели, на 8 октомври
беше поздравено раѓањето
на идниот крал на Данска.
Принцезата Мери беше примена
во Универзитетската болница во
Копенхаген, каде роди здраво машко
дете кое тежи 3,5 килограми и е долго
51 сантиметар. Принцот Фредерик
беше лично присутен на раѓањето на
неговиот син и ја имаше честа да ја
пресече папочната врвца на бебето.
Палатата сè уште не го соопштува името
на престолонаследникот, но повикувајќи
се на традицијата, името на принцот
можеби ќе биде Кристијан или Фредерик.
Според изјавата на принцот Фредерик,
тој и неговата сопруга планираат да
имаат централна улога во воспитувањето
на нивното дете и нема да дозволат да го
чуваат бејбиситерки.

БРЕД ПИТ ДОБИВА СОВЕТИ ОД
БАБА МУ
Бети Расел, бабата на Бред Пет, го
советува својот внук да "забави" со
љубовта кон Анџелина Џоли, бидејќи
семејството сè уште не го преболело
разводот со неговата поранешна
сопруга, Џенифер Анистон.
Очигледно, неговите
најблиски не гледаат со
розови очила на оваа чудна
врска со Анџелина Џоли,
имајќи го предвид фактот
што Џоли беше разведена
два пати. Бети Расел вели:
"Семејството сака Бред да
не брза толку. Анџелина
беше мажена два пати,
а Бред само што се разведе. Нашето
семејство сè уште ја сака Џенифер". Како
ќе делуваат овие совети од бабата, не се
знае, меѓутоа неодамна Бред Пит изјави
дека е подготвен да ги посвои децата на
Анџелина Џоли.

ДВОЈНИЧКИ
АНЏЕЛИНА VS. ЕМИ
На неодамнешната премиера
во Њујорк, Анџелина Џоли го
носеше истиот софистициран
фустан од Ралф
Лорен, во кој
актерката Еми
Росум беше
забележана
неколку месеци
порано. Кој
изгледа повеќе
шик, девојката
на Бред или
досетливата
"фантомка"?

СЕРЕНА VS. ЕШЛИ
Неодамна во Њујорк,
тениската ѕвезда Серена
Вилијамс
носеше
модел од
Лука Лука,
истиот оној
кој
филмската
ѕвезда Ешли
Џад го
носеше на
премиерата
во Лос Анџелес, на својот
најнов филм "Into the blue".
Која е повеќе елегантна спортската дива или морската
убавица?

ПАРИС VS. ЕВА
Парис Хилтон се појави во Лас
Вегас носејќи го истото парче
кое Ева
Лонгориа
го
носеше
на
забавата
на
"Плејбој"
во јули
годинава.
Која
изгледа
поубаво: малата богаташка
или "очајната домаќинка"?
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ПРИНЦОТ ХАРИ САКА ДА СЕ
ТЕТОВИРА
Бунтовникот
Хари доби кралско
одобрување да
го истетовира
името на својата
девојка Челзи
Дејви. Кралските
власти сметаат дека
ваквата постапка
ќе го наруши
и така слабиот
углед кој младиот
принц го ужива
меѓу британската популација, меѓутоа
неговиот татко, принцот Чарлс, го одобри
неговото барање само под услов доколку
тетоважата е "добро сокриена". Според
кралскиот аѓутант, Хари долго време е
разделен од неговата девојка, додека
тренира во Сандхурст, така што сака да
го истетовира нејзиното име докажувајќи
й дека й е посветен само нејзе.
Палатата не сакаше да даде коментар
за новонастанатата ситуација,
меѓутоа традицијата на тетовирање
во британското кралско семејство е
мошне долга и датира пред околу 1000
години. Кралевите Хералд II, Едвард
VII и Џорџ V, исто така, имале тетоважи.

РОКИ СЕ ВРАЌА!
Уште еден камбек за
Роки! Петнаесет години
по "Роки V" Силвестер
Сталоне ја освежува
својата улога на познатиот
боксерски шампион
Роки. 56-годишниот
актер ќе биде сценарист
и режисер на "Роки
Балбоа", кој ќе почне да
се снимање следната
година во Филаделфија и во Лос Анџелес.
Филмот продолжува со приказната за
разочараниот вдовец Роки, кој се враќа
на сцената, меѓутоа овој пат само да се
натпреварува, а не да победува. Ден
Тајлор, претседател на "Metro-GoldwynMayer", кој воедно ќе биде и копродуцент
на филмот, вели дека филмот повеќе
ќе биде фокусиран на психолошките и
на социјалните проблеми на ликовите,
отколку на борењето.
Подготвила:
Ружица ГОЧЕВСКА

