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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ

ПОЗНАТИТЕ ГО ПОДДРЖУВААТ ОЛИМПИЗМОТ

ЉУБОВ ВО ОБЛАЦИ

АШАНТИ &  НЕЛИ

Иако децидно тврдат 
дека не се заедно, сепак 
оваа двојка повеќе од 
две години ги полни 
светските таблоиди. На 
прашањето дали се 
заедно, 31-годишниот 
рапер најчесто вели: 
"Ние сме добри 
пријатели. Дали 
излегуваме заедно? Да, 
понекогаш". 

ЕВАНГЕЛИН &  ДОМИНИК

Евангелин Лили и 
Доминик Монаган заедно се 
повеќе од една година. Се 
запознаа на снимањето на 
филмот "Lost" и оттогаш се 
неразделни. "Кога постои 
љубов во вашиот живот, 
чувствувате како да сте на 
правата патека", изјави 
Доминик. 

ТОРИ &  ДИН

На наградите САГ, 
ѕвездата од култната серија 

"Беверли 
Хилс", 
Тори Спелинг, воопшто не ги 
криеше своите емоции кон 
нејзиниот свршеник,  Дин 
Мекдермот. За да ја докаже 
љубовта кон својата 
избраничка Дин на своите 
гради го 
истетовира 
слоганот: 
"Truly, 
madly, 
deeply, Tori". 

РОЗАРИО &  ЏЕЈСОН

Уште една убава двојка од 
холивудскиот љубовен албум. 
Станува збор за Розарио Досон 
и Џејсон Луис. "Тој е нежен, 
интелигентен, чудесен, и го 
сакам", изјавува Розарио за 
нејзинот 34-годишен партнер, 
кој имено е фото модел. 

ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ  

Првата дама на САД, Лора Буш, и 
нејзината ќерка, Барбара, ги бодрад 
американските лизгачи Ерик Хајден и 
Чад Хедрик, во финалето во брзо 
лизгање на мраз.

На свеченото 
отворање на 

Игрите присуствуваше и принцот 
Алберт од Монако, со неговата најнова 
придружничка, јужноафриканската 
пливачка, Шарлин Витсток. 

На Олимписките игри присустуваше 
и холандското кралско семејство: 
принцот Вилхем 
Александер со сопругата-
принцезата Максима, и 
нивните две ќерки, 
Катерина и Алексија. 

Шери Блер во прегратка на 
нејзиниот син Лео, на еден од 
натпреварите во Торино. 

Претседателот на 
Интернационалниот олимписки 
комитет, Жак Рок, носи капа со логото "play 
true", како поддршка на кампањата 
против користење допинг 
средства. 

Војводата Хенри од Луксембург 
го следи настапот на 
спортските двојки во 
уметничко лизгање во 
Торино. 

Дел од олимпискиот дух 
беа и моментно 
најпознатите татковци: принцот 
Фредерик од Данска и принцот Хаакон 
од Норвешка. 


