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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПОСЕКСИ СО ГОДИНИТЕ

РИКИ МАРТИН

Своето деби на музичката 
сцена овој латиноамерикански 
пејач го имаше како член на 
шпанската тинејџерска 
атракција "Menudo" од 1988 
година. Денес, петнаесеттина 
години подоцна, Рики Мартин 
заслужено е еден од 
водечките вокали во 
музичката индустрија, а 
своите квалитети ги потврдува 
и со најновиот албум "Life", кој 
излезе неодамна.

ВИЛ СМИТ

Во серијата од 90-тите 
години "The fresh prince of Bel-
Air", Вил Смит изгледаше многу 
слатко и детинесто, меѓутоа 
денес 37-годишниот 
црномурест актер е посветен 
татко и сопруг, со кариера која 
е во врвот. Вил Смит остави 
блескав впечаток во филмот 
"Ali", за кој актерот доби 
бројни признанија. 

ЏОРЏ КЛУНИ

Ако за некој важи 
правилото позрел и посекси со 

годините, тоа 
несомнено се 
однесува на Џорџ 
Клуни. Познат по 
првите улоги во 
"The facts of life" и 
"ER", Клуни денес 
има созреано како 
психички така и 
професионално. 

КРШТЕВКА ВО ХОЛАНДСКОТО 
КРАЛСКО СЕМЕЈСТВО

Со највисоки религиозни и кралски 
почести неодамна беше крстена 
ќерката на принцот Вилхем Александар 
и принцезата Максима од Холандија. 

Крштевката на 
малата 
холандска 
принцеза 
Алексија 
Џулиана, која 
се роди на 26 
јуни оваа 
година, се 
одржа во 
селската црква 
во Васенар, 
при што беше 
облечена во 
кралска 
античка 

облека за крштевање. Принцезата е 
трета за наследување на холандскиот 
трон, по нејзиниот татко принцот 
Вилхем Александар и поголемата 
сестра принцезата Катарина Амалија.

ПРИЗНАНИЕ ЗА МАЈКЛ ДАГЛАС 
И КЕТРИН ЗЕТА ЏОНС

Неодамна холивудската двојка Мајкл 
Даглас и Кетрин Зета Џонс беше 
почестена со наградата на Кристофер 

Рив "Духот на 
надежта", како 
признание за 
нивните 
добротворни 
и 
хуманитарни 
активности. 
На гала- 
свеченоста во 
чест на 
покојниот 

"Супермен" присуствуваа бројни 
холивудски имиња, меѓу кои, Мерил 
Стрип, Робин Вилијамс, Глен Глоуз и 
многу други. На свеченоста, по 
долго отсуство поради 
здравствени причини, се 
појави и сопругата на 
покојниот актер, Дана Рив, 
која изјави: "За изненадување, 
се чувствувам супер. Бев 
мажена за човек кој никогаш 
не се откажа. Тој продолжува 
да живее во мене".

ПОЕМИТЕ НА БОБ ДИЛАН 
ПРОДАДЕНИ НА АУКЦИЈА

Колекција поеми 
напишани од рок 
легендата Боб Дилан 
во далечната 1960 
година, кога 
славниот музичар 
бил студент на 
универзитетот во 
Минесота, биле 
продадени на 
аукција за 78.000 
долари. Колекцијата 
содржела 16 
страници во ракопис 
од првите поетски 
денови на пејачот и, според рангот, 
ја достигнале највисоката цена на 
аукцијата. На оваа аукција била 
продадена и електричната гитара 
на Ерик Клептон, за 36.000 долари. 

ЧЕЛЗИ ДЕЈВИ ВО ПОСЕТА НА 
КРАЛСКОТО СЕМЕЈСТВО

Девојката на принцот Хари, 
Челзи Дејви, прв пат доби 
официјална покана од британското 
кралско семејство да присуствува 
на нивниот имот во Хајгроув. 
Богатата наследничка специјално 
допатувала од Јужна 
Африка за да го 
посети принцот 
Хари, кој сè уште е 
во Воената 
академија 
"Сандхурст". 
Двојката почнала да 
се забавува пред 18 
месеци, и како што 
предвидуваат 
британските 
таблоиди, врската 
има можност да се 
развива на подолги 
патеки. Последен 
пат двојката била 
заедно на одмор во 
Боцвана, во 
септември. На 
имотот во Хајгроув, Челзи ја 
пречекале принцот Чарлс, 
војвотката од Корнвел и принцот 
Вилијам.


