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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПОЗНАТИТЕ И НИВНИТЕ ДЕЦА

ДЕНИС, СЕМ &  ЛОЛА

Денис Ричардс, сопругата 
на славниот холивудски 
бунтовник Чарли Шин, ужива 
во секој момент со нејзините 
две ќерки, Сем, која има само 
20 месеци, и Лола 5 месеци. 
"Среќна сум со моите 
девојчиња", изјави актерката, 
која повторно е на маки, 
поради нејзиниот сопруг. 
Ричардс и Шин веќе подолго 
време се обидуваат да го 
спасат бракот. Во меѓувреме 
актерката комплетно му се 
посветува на мајчинството. 

"Да се биде мајка е најубавото нешто што ми се 
случило", изјави Ричардс. 

РИСИ, РАЈАН, АВА & ДИКОН

Една од најубавите семејни 
идили во лудиот Холивуд 
несомнено е двојката Риси 
Витерспун и Рајан Филипе, заедно 
со нивните две деца, ќерката Ава и 
синот Дикон. Успевајќи да 
направат баланс меѓу нивните 
кариери и семејството, оваа двојка 
е совршен пример за успешен 
холивудски брак. "Ако децата се 
среќни, тогаш и родителите се 
среќни", изјави актерката 
Витерспун.

ЏУД, РАФЕРТИ & РУДИ

Освен што е одличен актер, Џуд 
Ло е и прекрасен татко. Од бракот со 
својата поранешна сопруга, Сејди 
Фрост, Џуд Ло има три деца, 
синовите Раферти и Руди и ќерката 
Ирис. За неговата предаденост како 
татко, неговата колешка Гвинет 
Палтроу, изјави: "Секоја слободна 
минута, тој ја минува со неговите 
деца".  

ХАЈДИ, СИЛ, 
ЛЕНИ & ХЕНРИ

Хајди Клум и Сил се уште една 
славна двојка која навидум се 
обидува да има среќен семеен 
живот. Славната фотомоделка 
своето прво дете, ќерката Лени, го 
доби со могулот на Формула, 
Флавио Бриаторе, додека второто 
дете, синот Хенри е од пејачот Сил.

КРШТЕВКА ВО БЕЛГИСКОТО 
КРАЛСКО СЕМЕЈСТВО

Неодамна, во тивка 
пријатна семејна 
атмосфера, најновиот 
член на белгиското 
кралско семејство, 
принцот Емануел, го 
имаше своето крштевање 
во замокот Киергнон од 
XIX век. Иако, замокот е 
една од ретките 
резиденции, која не й 
припаѓа на белгиската 
монархија, сепак 
кралското семејство може 
да го користи за свои 
потреби. Во овој замок 
беа крстени и идната 
кралица на Белгија, 
принцезата Елисабет, и 
принцот Габриел. На крштевката 
присуствуваа и кралот Алберт II и 
кралицата Паола. Принцот Емануел е 
четврти по ред за наследување на 
белгискиот трон, по неговиот татко 
принцот Филипе, неговата сестра 
принцезата Елисабет и принцот 
Габриел. 

ПРИНЦОТ ВИЛИЈАМ ВО 
СПАСУВАЧКИ ТИМ

Наследникот на британскиот трон, 
принцот Вилијам, го комплетираше своето 
двонеделно работно искуство со тимот за 
спасување, при Кралските воени сили на 
Британија. Принцот учествуваше на неколку 
задачи на планината Холихед, Северен Велс, 
каде ги испробуваше своите способности за 
спасување. Ова искуство ќе му помогне на 
23-годишниот принц, за активностите кои 
допрва следуваат, кога ќе пристапи во 
Воената академија Сандхурст, во јануари 
2006 година. 


