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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
БЕБИСИТЕРКАТА ГИ ОТКРИ СЕМЕЈНИТЕ 
ТАЈНИ НА НИКОЛ КИДМАН И ТОМ  КРУЗ

Бебиситерката на поранешната 
холивудска двојка, Никол Кидман 
и Том Круз, го потцени 
мајчинството на актерката во 
нејзината најнова книга. Сузан 
Хансен тврди дека актерката од 
"Мулен руж" воопшто не се 
грижела за своите деца Изабел и 
Конор, како што правеле другите 
холивудски двојки. Според 
Хансен, Кидман играла сосема 
мала улога во воспитувањето на 
своите деца. Што се однесува до 
Том Круз, тој се однесувал 
премногу параноично при 
вработувањето на бебиситерките 

за нивните деца. Тој ги принудувал да 
потпишуваат договори, со кои ќе се обврзат на 
тотална дискреција. 

ХИЛАРИ СВОНК СЕ ОБИДУВА ДА 
ГО СПАСИ БРАКОТ

Хилари Свонк и 
нејзиниот сопруг Чад Ло 
неодамна ја објавија 
нивната разделба, 
меѓутоа славната 
двократна оскаровка се 
надева дека ќе го спаси 
својот осумгодишен 
брак. "Сè уште се 
обидуваме да го спасиме 
нашиот брак", изјави 
актерката на последните 
златни глобуси. "Не е сè 
завршено, не сме 
разведени. Заедно сме 
речиси 13 години, и во 
нив има многу љубов". Свонк (31) и Ло 
(38) ја објавија својата разделба на 9 
јануари. 

КРШТЕВАЊЕ НА ДАНСКИОТ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК

Кристијан Валдемар Хенри Џон е името на новиот дански 
престолонаследник. Синот на принцот Фредерик и принцезата 
Мери, кој инаку се роди на 15 октомври минатата година, во 
присуство на своите најблиски и членовите на кралските 
семејства, го имаше своето крштевање во кралската капела 
Кристианборг. На крштевањето присуствуваа принцезата 
Викторија од Шведска, принцот Хаакон и неговата сопруга Мети-
Марит од Норвешка, како и најблиските роднини на семејствата.

Малиот принц беше облечен во специјална кралска наметка од 
XIX век, која била носена од повеќе членови на кралското 
семејство, вклучувајќи го и неговиот татко, принцот Фредерик. 
Церемонијата ја предводеше бискупот на Копенхаген, Ерик 
Норман Свендсен. Името на бебето се чуваше во тајност сè до 
крштевањето, бидејќи старата данска традиција го налага тоа. 
Освен во Данска, прослави имаше и преку океанот, во Австралија, 
од каде потекнува принцезата Мери. 


