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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПРИНЦОТ ВИЛИЈАМ ПРИМЕН НА 

ВОЕНА АКАДЕМИЈА

Неодамна, палатата за односи со 
јавноста, Clarence House, објави дека 
принцот Вилијам успешно го положил 

тестот за прием 
во елитната 
воена акедемија 
Сандхурст 
(Sandhurst). Ова 
му овозможува 
на идниот 
престолонаследник 
на Велика 
Британија да биде 
дел од Кралската 
воена академија, 
каде следната 
година (јануари 
2006) ќе ги почне 
подготовките 
за офицер. "Јас 
сум апсолутно 

почестен што ја добив првата битка, 
меѓутоа свесен сум, од разговорите кои 
ги имав со мојот брат Хари, дека ова е 
само почеток. Со нетрпение чекам да им 
се придружам на останатите 20 кадети во 
Сандхурст", изјави 23-годишниот принц. 

Кога ќе стане крал принцот Вилијам 
ќе ја ужива и највисоката воена титула 
- командант на вооружените сили. 

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ЗА 
АЛ ПАЧИНО

 
Филмската легенда Ал Пачино беше 

почестен со награда за животно дело на 
20 јубилејни награди на американската 
кинематографија. Возбудениот актер 
изјави: "Мислите дека можете нешто 
да кажете на ваква свеченост, меѓутоа 

јас сум без зборови, 
воодушевен сум". 

Во чест на Ал 
Пачино, за него, 
за творештво и за 
соработката говореа 
повеќе колеги од 
филмската индустрија, 
меѓу кои Џејмс Кан 

(неговиот колега од култниот "Кум"), Брус 
Вилис, Киану Ривс, Мерил Стрип и  други. 
Блескавата кариера на Ал Пачино му 
донесе 8 номинации за Оскар, меѓу кои 
и еден освоен за "Мирисот на жената" од 
1992 година. 

ГВИНЕТ ПАЛТРОУ Е 
БРЕМЕНА

Според најновите 
трачеви, холивудската 

убавица Гвинет Палтроу наскоро 
го очекува второто дете. Ѕвездата 
од "Вљубениот Шекспир" веќе 
има 16-месечна ќерка (Апл) со 
рокерот Крис Мартин. Радосната 
вест инцидентно ја соопшти 
мајката на Гвинет, која изјавила: 
"Да, повторно ќе бидам баба". 
Пријател на семејството на Гвинет 
Палтроу изјавил дека актерката 
моментно се фокусира на одмор, 
но дека е бескрајно среќна за 
новата вест.

ФИОНА СВАРОВСКИ СЕ ОМАЖИ

Конечно се случи и тоа: австриската 
свадба на годината. Богатата 
наследничка Фиона 
Сваровски се омажи за 
министерот за финансии 
на Австрија, Карл Хајнц 
Грасер. Меѓу бројните 
гости на гламурозната 
свадба која се одржа во 
гратчето Вајсенкирхен, 
оддалечено 40 
километри од Виена, 
беше и канцеларот на 

Австрија, 
Волфганг 
Шусел. 
Возбудената 
невеста 
по повод 
свадбата 
изјави: "Ова е најубавиот ден 
во мојот живот".   

МОДНИ ИКОНИ

ВИКТОРИЈА &  ДЕЈВИД БЕКАМ

Лесно е да се претпостави 
зошто оваа британска двојка 
претставуваат 
модни икони во 
својата земја. Тие 
не се во потрага по 
модни трендови, 
тие ги создаваат. 
Подеднакво 
изгледаат 
атрактивно, и во 
секојдневниот 
живот и на гала 
свеченостите. 
Викторија дури дизајнираше 
своја линија на џинс, 
нарекувајќи ја "Rock &  
Republic". 

КЕЈТИ ХОЛМС &  ТОМ КРУЗ

Можеби постои голема 
разлика во нивните години, 

меѓутоа кога станува збор 
за стилот, тие комплетно се 
дополнуваат. И двајцата им се 
верни на модните трендови, 
а Том покрај Кејти изгледа 
многу подмладено, иако ја 
ситни 43. година. 

ЏЕСИКА СИМПСОН & НИК 
ЛАШЕЈ

Стилот 
на младиот 
брачен пар 
Симпсон&Лашеј 
блеска со пораката 
да се биде "млад 
и забавен". И 
на црвениот 
килим изгледаат 
атрактивно и 
трендовски, без 
да ја разочараат 
публиката која го одмерува 
секој нивен моден потег. 


