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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПОЧЕСЕН ОСКАР ЗА ОЛИВИЈА ДЕ 

ХАВИЛЕНД

Двократната оскаровка, филмската 
легенда Оливија Де Хавиленд, на идното 
издание на оскарите ќе биде почестена 

со Оскар 
за животно 
остварување. 
Академијата 
за филмски 
уметности и 
науки, одлучи 
годинашниот 
почесен Оскар 
да й го додели 
на филмската 

дива позната по  улогите во "Одвеано од 
виорот", "Наследничка", "Авантурите на 
Робин Худ", "Ќерката на амбасадорот". 
Позната е нејзината соработка со 
легендарниот Ерол Флин, со кој играше 
во седум филмови. Во нејзината 
долгогодишна и богата кариера се 
забележани дури пет номинации за 
Оскар.

ЕЛИЗАБЕТ ТЕЈЛОР ВО 
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Филмската дива Елизабет Тејлор 
деновиве повторно се појави во 
јавноста, по долготрајна изолација 
од холивудскиот гламур, сè со цел 

да го промовира 
новиот центар за 
истражување од 
болеста СИДА, при 
Универзитетот 
Калифорнија во 
Лос Анџелес. 73-
годишната актерка 
й се посвети на оваа 
благородна мисија, 
откако во 1994 
година се 
откажа од 
актерството. 
Елизабет 
Тејлор во 
1985 година 

помогна во формирањето на  
Американската фондација за 
истражување против болеста 
СИДА, а во 1991 година ја 
промовираше и својата 
Фондација за борба против оваа 
болест.

КРАЛСКА ПОДДРШКА ЗА 
НАСТРАДАНИТЕ ОД УРАГАНОТ 

КАТРИНА

Како дел од американската 
турнеја на принцот Чарлс 
и неговата сопруга Камила, 
војвотката од Корнвел, беше 
и посетата на Њу Орлеанс, 
каде кралската двојка имаше 

можност да ги посети настраданите од 
ураганот Катрина. Двојката можеше да 
разговара со дел од локалните жители,  
подарувајќи им ја својата поддршка. 
Во текот на осумдневната турнеја 
кралската двојка ги посети поголемите 
градови во САД, меѓу кои Њујорк, 

Вашингтон, Сан Франциско и други. 

КЕЈТ ХАДСОН НЕ Е 
АНОРЕКСИЧНА!?

Кејт Хадсон ги замолила 
своите адвокати да 
поднесат кривична пријава 
против неколку издавачи, 
кои објавиле нејзини 
фотографии со невкусни 
натписи меѓу кои "Кејт 
Костурот", нагласувајќи 
дека актерката има 

проблеми со исхраната. 26-
годишната актерка тврди 
дека фотографиите упатуваат на фактот 
дека таа има проблеми со исхраната, а 
истите им нанеле голем гнев и грижа 
на нејзината мајка и на најблиските. 
Хадсон е ќерка на популарната Голди 
Хоун и сопруга на музичарот Крис 
Робинсон, со кого има еден син. Според 
адвокатите на Хадсон, ваквите невкусни 
написи можат да й ја уништат кариерата 

на актерката.   

МОДНИ ИКОНИ

ЏЕДА ПАНКЕТ СМИТ &  ВИЛ 
СМИТ

Прогласени се 
за најсекси двојка 
во Холивуд. Кога 
се заедно нивната 
вечерна тоалета 
изгледа совршено 
складно, од изборот 
на бојата до 
модниот креатор. 
Забележително за 
оваа двојка е тоа што 
воопшто не се плаши 
да експериментира. 
И понекогаш 
нагласените 
различности тие 
успеваат да ги 
прикријат изгледајќи 
младешки и 
симпатично.

ЏЕНИФЕР ЛОПЕЗ &  МАРК 
АНТОНИ

Тандемот Лопез/
Антони сака да настапува 
координирано, меѓутоа 
нивниот 
моден пристап 
драстично се 
разликува. 
Додека Џеј 
Ло блеска во 
своите богати 
и раскошни 
тоалети, Марк 
Антони е повеќе 
приземјен и 
одлучува да 
настапи скромно 
и елегантно.

ПЕНЕЛОПЕ КРУЗ &  МЕТЈУ 
МЕКОНАХИ

Интересен е спојот меѓу 
нежната шпанска убавица 
и грубиот и превртлив 
Тексашанец. Таа е 
секогаш на висока нога, 
а тој го задржува својот 
тексашки препознатлив 
стил. Меѓутоа, и двајцата 
успеваат во својата модна 
мисија, тој да й наметне 
полежарен стил, а таа 
него поелегантен. 


