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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПОСЕКСИ СО ГОДИНИТЕ

ПАТРИК ДЕМПСИ

Осумдесеттите години 
поминаа во знакот на 
тинеjџерската комедија "Can't 
bye me love" и неговата главна 
ѕвезда Патрик Демпси. 
Оттогаш е поминато многу 
време и тинејџерската 
атракција успешно се 
трансформира со 
текот на 
годините. Иако, 
Демпси не сака 
да се потсетува 
на тогашниот хит, 
сепак оваа 
славна комедија 
беше отскочна 
даска за хит 
филмовите кои следуваа, меѓу 
кои "With honors", "The 
emperor's club", "Loverboy" и 
многу други. 

ЏЕРИ О'КОНЕЛ

Ако некој успешно се 
справува со трансформацијата 
од телевизиска ѕвезда во 
филмска, тоа несомнено е 
Џери О'Конел. Сите го паметат 
како малото дебело момче од 
хит серијата "Stan by me", но 
овој убавец својата слава ја 
потврди со филмовите 
"Kalendar girl" и 
"Crossing Jordan". 
Неговата 
свршеница 
Ребека Ромејн 
неодамна изјави: 
"Тој го има 
најубавото тело 
кое некогаш сум 
го видела".

МЕТЈУ ФОКС

Во 90-тите години Метју 
Фокс ги освои срцата на 

публиката со 
брилијантната улога 
во серијата "Party of 
fi ve". Сега Фокс 
повторно краде 
воздишки како 
доктор Џек Шепард, 
во најновата серија 
на продукцијата 
ABC, "Lost". 

100 ГОДИНИ НОРВЕШКО 
КРАЛСТВО

Неодамна норвешкото кралско 
семејство прослави 100 години од 
своето официјално етаблирање. По 
повод значајниот јубилеј, кралот 
Хералд и неговиот син, принцот Хаакон, 
дадоа ексклузивно интервју за 
норвешкиот весник "Aftenposten". Во 
интервјуто посебно место й беше 
посветено на ќерката на принцот 
Хаакон, наследничката на норвешкиот 
трон, принцезата Ингрид Александра. 
Принцезата Ингрид Александра ќе ја 
има можноста да биде прва норвешка 
кралица. Инаку, норвешкото семејство 
е во очекување на уште една принова 
од принцот Хаакон и принцезата Мете-
Марит.

РОД СТЈУАРТ ПОВТОРНО ТАТКО

Рок ветеранот Род Стјуарт и неговата 
идна сопруга Пеги Ланкестер го прославија 

пристигнувањето на 
нивното прво дете, кое 
на свет дојде на 27 
ноември. Младата 
свршеница на Род 
Стјуарт се породи во 
болницата "St.John and 
St. Elizabeth", роди 
здраво машко дете. Род 
Стјуарт, инаку 60-
годишен, има четири 
деца од претходните 
бракови. "Го славиме 
секој момент со нашето 
убаво момче. 
Едноставно не можеме 
да се 

одделиме од него", вели 
гордиот татко.

ТЕНИСКАТА ЅВЕЗДА ЛЕЈТОН 
ХЈУИТ ДОБИ СИН

Бебешки радости има и преку 
океанот, поточно во Австралија, 
каде тениската 
ѕвезда Лејтон Хјуит 
го прославува 
раѓањето на 
неговото прво дете, 
кое го доби со 

актерката 
Ребека 
Картрајт. 
Според 
изјавата на 
менаџерот 
на Лејтон 
Хјуит, Роб 
Аватоглу, 
бебето-женско и мајката 

се чувствуваат прекрасно. Хјуит и 
Картрајт се забавуваа шест месеци 
пред да запливаат во брачните 
води. Пред да ја запознае актерката 
Картрајт тениската ѕвезда се 
забавуваше и беше свршен со 
тенисерката Ким Клајстерс од 
Белгија.

ПОЧИНА АКТЕРКАТА 
КОНСТАНЦА КУМИНГС

Американската холивудска дива 
од раните триесетти години на 
минатиот век, 

Констанца 
Кумингс, 
позната по 
блескавите 
перформанси 
на британската 
театарска 
сцена, почина 
на 95-годишна 

возраст. Родена во 
Сиетл, САД, Кумингс 
со едвај 20 години стана една од 
водечките фигури во Холивуд. Со 
својата интелигенција и шарм, таа 
беше прифатена како еден од 
најзрелите производи на Холивуд 
во тоа време. Беше мажена за 
британскиот драматург Бен Леви, 
кој почина во 1973 година.


