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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ДАЛИ НОВОРОДЕНАТА 

ПРИНЦЕЗА ЌЕ СТАНЕ КРАЛИЦА 
НА ШПАНИЈА?

Идниот крал и кралица на Шпанија го 
добија своето прво дете. На 31 октомври 
принцезата Летиција донесе на свет 
здраво женско дете, кое ќе го носи името 
Леонор. Малата принцеза е втора на ред 

за наследување 
на шпанскиот 
трон, по нејзиниот 
татко, принцот 
Филипе. Принцезата 
Леонор е седмо 
внуче на кралот 
Хуан и кралицата 
Софија. Раѓањето 
на малата принцеза 
донесе политички 
контроверзи ако се 
има предвид фактот 
дека шпанскиот 
Устав дозволува 
само машки 

наследник. Поради новонастанатата 
ситуација шпанската социјалистичка 
Влада ќе бара да се воведе амандман, 
во кој ќе се гарантира еднаквост на 
половите, со што малата принцеза ќе има 
можност да го наследи шпанскиот трон. 

КРАЛИЦАТА РАНИЈА ВО 
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Како една од последните хуманитарни 
активности на кралицата Ранија беше и 
посетата на погодените од земјотресот 
во Пакистан. 35-годишната кралица 
им посвети дел од своето време на 

бројните жители, 
кои останаа 
без покрив 
над главата, по 
минатомесечниот 
силен земјотрес 
кој го погоди 
Пакистан. 
Кралицата Ранија, 
како амбасадорка 
на УНИЦЕФ, 
ги посети 
импровизираните 
живеалишта 

на погодените, при што разговараше 
со болните, покажувајќи ја својата 
решителност да им помогне. 

КОШМАРНА БИТКА ЗА 
СТАРАТЕЛСТВО

Битката за старателство 
меѓу актерите Алек Болдвин 
и Ким Бесинџер има нови 

непријатни случувања. 
Имено, при последната 
средба со адвокатите, 
актерот побарал од 
поранешната жена да 
консултира медицинска 
помош. 
Разлутениот 
Болдвин 
смета дека 
екссопругата 
Бесинџер 

има "патолошка 
потреба" да го 
раздели од нивната 
10-годишна ќерка, 
Ирланд. Тие се 
разведоа во 2002 
година, по 9 години 
брак. 

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО СО НОВ 
ДОКУМЕНТАРЕЦ

Холивудската ѕвезда Леонардо 
ди Каприо неуморно продолжува да 
работи на своите проекти за заштита на 
животната средина. Најновиот проект 
на ѕвездата од "Титаник" е промоцијата 
на документарниот филм "Глобално 
затоплување", во кој Ди Каприо е 
наратор. Загрижениот 
актер ја истакнува 
потребата за заштита 
на животната средина, 
нагласувајќи дека 

ураганите 
и цунамите 
се само дел 
од општата 
катастрофа, 
која му 
претстои на 
човештвото.

МОДНИ ИКОНИ

ФЕЈТ ХИЛ &  ТИМ МЕКГРОУ

Фејт Хил е добро позната 
во модните кругови и веќе 
има изградено 
моден авторитет, 
кој го почитуваат и 
највлијателните модни 
могули, меѓутоа 
нејзиниот сопруг Тим 
Мекгроу сè уште не 
може да се "ослободи" 
од кантри брендот. 
Како и да е, двојката 
изгледа одлично на 
црвениот килим. 

БИЈОНСЕ &  ЏЕЈ ЗИ

Бијонсе и Џеј Зи се лудо 
вљубени еден во друг, но 
и страсно "затрескани" во 
модата. Меѓусебе одлично се 
дополнуваат, наметнувајќи 

свој оригинален моден 
стил кој блеска како во 
секојдневието, така и на гала 
свеченостите. 

ХАЈДИ КЛУМ &  СИЛ

Преку својот заеднички 
стил 
фотогеничната 
двојка ја испраќа 
пораката која 
едноставно 
гласи "да се 
биде удобен и 
функционален". 
Но, кога 
вечерните 
светилки ќе 
светнат згодната 
фотомоделка 
и нејзиниот сопруг не ги 
оставаат рамнодушни ниту 
најпребирливите модни 
критичари. 


