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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПОЗНАТИТЕ И НИВНИТЕ ДЕЦА

АНЏЕЛИНА, БРЕД & МЕДОКС

Најновите вести говорат 
дека Бред Пит поднел 
документи за официјално 
присвојување на децата на 
Анџелина Џоли. Доколку 
судот ја одобри молбата, 
имињата на децата ќе бидат 
променети во Медокс Џоли 
Пит и Зара Џоли Пит. Инаку, 
Анџелина Џоли го посвои 
Медокс во 2002 година, како 
сираче од Камбоџа, додека 
Зара, која е од Етиопија, ја 
посвои во јули годинава. 

ЏУЛИЈА, ДЕНИ, ФИНАУС & ХАЗЕЛ

Џулија Робертс и Дени 
Модер уживаат во секој 
момент со своите деца, 
близнаците Финаус и 
Хазел, кои на 28 ноември 
наполнија една година. 
Видлива е промената кај 
холивудската дива, која 
пред раѓањето на 
близнаците, важеше за 
една од најскапо 
платените актерки на 
денешницава. 

СИНДИ КРАФОРД, 
ПРИСЛИ &  КАИЈА

Интересна е 
трансформацијата на 
супермоделот Синди 
Крафорд во грижлива 
мајка. Славната дива на 
модните писти, со своите 
39 години има со што да 
се пофали. Мајка е на 
Присли (6 години) и 
Каија (4 години), и е во 
брак со Ренди Гербер. 
"Пресреќна сум што ми е 
дадена можноста да 
бидам родител", изјави 
славната моделка. 

МИШЕЛ, ХИТ & МАТИЛДА

Нескротливиот Хит Леџер стана 
татко, а со тоа светот во кој до 
неодамна царуваше, видно се измени. 
Заедно со Мишел Вилијамс уживаат во 
утринското кафе, шетајќи низ улиците 
на Бруклин, во Њујорк. Тие со себе ја 
носат нивната ќерка Матилда, која има 
само три недели.

АДАМ СЕНДЛЕР ВО ОЧЕКУВАЊЕ 
НА НЕГОВОТО ПРВО ДЕТЕ

Комедијантот Адам Сендлер и 
неговата сопруга Џеки се во очекување 
на нивната прва принова. Сендлер (39 
години) и Џеки (31 година) се венчаа на 
22 јуни 2003 година, на имотот Малибу, 
пред повеќе од 400 гости, меѓу кои 
Џенифер Анистон, Брендон Фрејзер, 
Дастин Хофман и многу 
други. Свадбата била во 
духот на 
традиционалните 
еврејски обичаи, а Џеки 
во 2000 година го 
примила и јудизмот.  

БЕБЕ ВО НОРВЕШКОТО
 КРАЛСКО СЕМЕЈСТВО

"Имаме син", вака принцот Хаакон го 
најави раѓањето на неговото второ дете, со 
принцезата Мете-Марит од Норвешка. 
Најновиот член на норвешкото кралско 
семејство ќе го носи името Свер Магнус, а 
според традицијата, малиот принц е трет за 
наследување на норвешкиот трон, по 
неговиот татко, принцот Хаакон, и неговата 
сестра, принцезата Ингрид Александра. 


