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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПОЗНАТИТЕ И НИВНИТЕ ДЕЦА

ЛИВ & МИЛО

Ќерката на славниот рокер 
Стивен Тајлер, Лив, секој момент 
ужива со нејзиниот едногодишен 
син Мило, шетајќи се низ улиците 
на Њујорк. Лив Тајлер е мажена 
за вокалистот на групата Спејсхог, 
Ројстон Легдон. На 14 декември 
актерката го прослави првиот 
роденден на нејзиниот син Мило, 
во домашна атмосфера. 

ТЕРИ & ЕМЕРСОН

Ѕвездата од 
"Очајни 
домаќинки", 

Тери Хачер, иако два 
пати разведена, 
одлично се снаоѓа во 
улогата на самохрана 
мајка. Од бракот со 
актерот Џон Тени ја 
има 8-годишната 
ќерка, Емерсон Роуз. И 
покрај напорните 
снимања, секое 
слободно време 
актерката го поминува 
со нејзината ќерка.

КЕЈТ & РАЈДЕР

Последните вести говорат дека 
славната актерка Кејт Хадсон е 
подготвена малку да паузира со 
својата кариера, за што подобро да 
му се посвети на семејството. 
Актерката е мажена за рокерот 
Крис Робинсон, и имаат едно дете, 
Рајдер. За мајчинството актерката 
вели: "Секој ден е различен од 
претходниот. Секој ден тој 
открива нешто ново и 
убаво. Прекрасно е". 

МАДОНА & ЛАУРДЕС

Неверојатна е 
трансформацијата на 
кралицата на поп музиката во 
посветена и лојална мајка и 
сопруга. Мадона одамна ги 
напушти лудите журки и 
контроверзните настапи, за 
денес да живее среќен живот 
во Англија, со режисерот Гај 
Ричи, и нивните две деца, 
ќерката Лаурдес (9 години) и 
синот Роко (5 години). 

ОРЛАНДО БЛУМ ЌЕ СЕ ЖЕНИ !?

Последните 
гласини говорат 
дека Орландо 
Блум и Кејт 
Босфорт ќе се 
венчаат, откако 
двојката била 
забележана 
како посетува 
неколку салони 
за накит на 
гламурозната 
"New bond 
street", во 

Лондон. 
Актерот од 
"Небесно 
кралство", веќе 
подолго време 
е он/оф со 
младата 22-годишна убавица, Кејт 
Босфорт. Иако во септември Блум 
негираше дека е во врска со 
Босфорт, сепак не ја исклучуваше 
можноста дека може наскоро да се 
ожени. 

ШЕРОН СТОУН СО ПРИЗНАНИЕ ЗА 
ХУМАНОСТ

За своите 
хуманитарни заложби и 
активности ѕвездата од 
"Основен инстинкт", 
Шерон Стоун, беше 
почестена со 
специјално признание 
на гала свеченоста, која 
се одржа во Берлин, 
Германија. Повеќе од 
една деценија актерката 
е активна во борбата 
против сидата, преку 
најразлични 
хуманитарни дејности. 
Ѕвездата од "Казино" 
доби признание од 
фондацијата "Срце за 
децата", која им помага 
на децата со посебни 
потреби, ширум светот. 


