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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ДОНАЛД ТРАМП СТАНА ТАТКО ПО 

ПЕТТИ ПАТ

Мулти милијардерот 
Доналд Трамп и неговата 
сопруга Меланија, прв пат 
станаа родители. Меланија 
Трамп донесе на свет здраво 
машко дете, кое ќе го носи 
името Барон Вилијам Трамп. 
"Тој е убаво бебе, а таа е убава 
мајка", изјави 59-годишната 
ѕвезда на "Apprentice", по 
повод новата вест. Ова е 
петто дете на Трамп, кој веќе 
има четири деца од двата 

брака со Ивана и Марла. Доналд и Меланија 
Трамп правеа гламурозна венчавка на 22 
јануари минатата година. 

РИЧАРД ДРАЈФУС СЕ 
ОЖЕНИ

Познатиот холивудски 
актер од постарата фела, 
Ричард Драјфус, се ожени 
со својата долгогодишна 
партнерка, Светлана Ерокин. 
Бракот меѓу оскаровецот 
и Русинката бил големо 
изненадување за нивните 
најблиски, бидејќи тие не 

очекувале дека оваа врска ќе заврши со ваков 
чин. Инаку, ова е трет брак за ѕвездата од 
"Опусот на господин Холанд". Од својот прв 
брак со Џерами Реин, има три деца. 

ПРИНЦЕЗАТА МАТИЛДЕ ВО ХУМАНИТАРНА 
АКЦИЈА

Неодамна, една од 
најомилените кралски 
"фаци", белгиската 
принцеза Матилде, 
заедно со сопругот, 
принцот Филипе, 
ја посетија Јужна 
Африка. Популарната 
принцеза, позната по 

нејзините хуманитарни активности, й се придружи 
на кампањата за помош и за заштита на жените 
од семејно насилство, кое многу е застапено во 
африканските земји. Посетата на Јужна Африка 
од страна на белгиската кралска двојка е дел од 
нивната африканска турнеја. 

ДВОЈНИЧКИ

СЕЛМА VS. КЕЛИ

На неодамнешната 
забава во Њујорк, Кели 
Рапа носеше сосема 
идентичен фустан на 
Валентино, истиот во кој 
Селма Хаек се појави на 
последниот филмски 
фестивал во Кан. 

РЕЈЧЕЛ VS. ПАРИС

Низ улиците на 
западен Холивуд, Парис 
Хилтон парадираше во 
летната 

блуза на Примп, во сина 
варијанта. Сепак, младата 
актерка Рејчел Билсон ја 
претрка појавувајќи се во 
розова варијанта. На која 
подобро й стои, на згодната 
актерка или на богатата 
наследничка?

 

ФЕЈТ VS. ЏЕНИФЕР

Разнобојниот фустан на 
Прада одлично им стоеше на 
двете диви од Холивуд, 
актерката Џенифер Џејсон Ли 
и значително попопуларната 
кантри пејачка, Фејт Хил. 

СЕРЕНА VS. ПОЛА

На 
доделувањето 
на 
американските 
музички 
награди, Пола 

Абдул се појави во долгата 
верзија на фустанот од Долче и 
Габана, истата која ја носеше 
Серена Вилијамс во Атлантик 
Сити, еден месец порано. На 
која попривлечно й стои, на 
тениската шампионка или на 
судијката од "Американски 
идол"?
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