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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ДВОЈНИЧКИ

СИЕНА VS. СЕЈДИ

Сиена Милер и 
Сејди Фрост делат 
повеќе од 
заедничкиот вкус 
за мажи. Имено, 
неодамна во 
Лондон, Сејди 
Фрост носеше црн 
капут со војнички 
детали, слично на 
оној кој го носеше 
поранешната 
девојка на Џуд Ло, 
Сиена Милер. 

НИКОЛ VS. ЛИНДА

На сосема 
различни забави, 
идентичен фустан 
носеа Никол Кидман 
и Линда Евангелиста. 
На која поубаво й 
стои, на оскаровката 
или на прекрасниот 
фотомодел?

КЕЈТ VS. ХИЛАРИ

Кејт Хадсон ја носеше 
истата верзија од Стела 
Мекартни, која Хилари 
Даф ја облече на својата 
забава по повод 18-от 
роденден. Која изгледа 
пограциозно, Хадсон или 
Даф?

ЏОЈ VS. РЕЈЧЕЛ

Неодамнешната 
оскаровка, Рејчел Вајз, 
која инаку е бремена, го 
носеше истиот фустан од 
Ив Сен Лорен, кој Џој Брајант го носеше на 
премиерата на "Get rich or die tryin".  

Подготвила: 
Ружица ГОЧЕВСКА

ПРИНЦЕЗАТА АИКО ГО 
ПОСЕТИ ЈАПОНСКИОТ 

ДИЗНИЛЕНД

Неодамна, малата 
јапонска принцеза Аико, 
заедно со своите родители 
принцот Нарухито и 
принцезата Масако, го 
посети јапонскиот 
Дизниленд во Токио. 
Четиригодишната 
принцеза од април 
годинава ќе почне да оди 

во градинка, и оваа посета на Дизниленд е само нејзина 
подготовка за запознавањето на детскиот свет. Дебатата околу 
тоа дали јапонскиот трон треба да го наследи жена сè уште 
продолжува, иако поголемиот дел од популацијата смета дека 
треба да се отстапи од традицијата и да й се дозволи на 
принцезата Аико да стане идна јапонска кралица.

ПОЧИНА АКТЕРКАТА МУРЕН СТЕПЕЛТОН

Легендарната актерка од 
култниот филм "Црвените", Мурен 
Степелтон, почина на 80-годишна 
возраст во Ленокс, Масачусетс. 
Актерката која се прослави по 
своите смели и провокативни 
коментари, зад себе имаше два 
неуспешни брака, бројни љубовни 
афери и долгогодишна борба со 
алкохолот. Сепак, Степелтон ќе 
биде запомнета како одлична 
актерка како на театарската сцена 
така и на филмот. За својата 
брилијантна улога на Ема Голдман 
во "Црвените" во 1981 година, 
беше почестена со Оскар за 
споредна женска улога.


