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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
СИДНИ ПОАТЈЕ ДОБИ ПОЧЕСНО 

ФРАНЦУСКО ПРИЗНАНИЕ

Неодамна, на ветеранот Сидни Поатје му беше 
доделен француски орден за уметност и 
литература, за придонесите во севкупната 
светска кинематографија. Во 1963 година Сидни 
Поатје беше првиот афро-американец, кој освои 
Оскар за филмот "Lilies of the fi eld".  

БЕТИ МИДЛЕР ЌЕ ПЕЕ НА СВАДБАТА НА НИКОЛ 
КИДМАН!?

Според најновите гласини во Холивуд, актерката и 
пејачката Бети Мидлер ќе пее на свадбата на Никол Кидман 

и Кејт Урбан, која е 
закажана за следниот 
месец. Никол Кидман ја 
замолила својата колешка 
да им ја запее  нивната 
омилена песна "Wind 
beneath my wings". 
Долгонајавуваната свадба 
ќе се одржи на 25 јуни, во 
родната земја на Никол 
Кидман, во Австралија. 

ХЈУ ГРАНТ И ЏАМИМА КАН 
РАСКИНУВААТ!?

По сè изгледа една од 
најомилените двојки во 
Британија, Хју Грант и 
Џамима Кан се на работ 
на раскинување на 
својата долгогодишна 
врска. Според 
британските таблоиди, 
Џамима Кан е 
разочарана од односот 
на нејзиниот партнер, 
кој воопшто не планира 
да се "смири" и сè уште 
одржува контакти со 
својата поранешна 
свршеница Елизабет 
Харли. Очигледно Хју 

Грант е непоправлив ерген кога станува збор за 
женачка и планирање на семејство. 

НИКОЛАС КЕЈЏ СИ КУПИ ОСТРОВ

Актерот Николас 
Кејџ има многу пари 
и знае на што да ги 
потроши. Неодамна 
ѕвездата на 
"Напуштајќи го Лас 
Вегас" си купи остров 
на Карибите, во 
износ од 1.6 милиони 
долари. Оскаровецот 
им се придружи на 
плејадата ѕвезди кои 
имаат или 
изнајмуваат имоти на 
Карибите, меѓу кои 
Фејт Хил и нејзиниот 
сопруг Тим Мекгроу, 
Џони Дип, Ричард 
Брансон итн. 

КАЈЛИ МИНОГ ЌЕ СЕ МАЖИ ДВА 
ПАТИ

Кајли Миног планира да се омажи 
два пати за својот долгогодишен 
партнер, францускиот актер Оливер 
Мартинез. Поп дивата, која закрепнува 
од едногодишната борба со канцерот 
на дојката, планира своето судбоносно 
"да" да го потврди два пати. Причината е едноставно практична. Двојката 
планира да одржи две забави, и тоа една во Австралија, родната земја на 
Кајли Миног, и една во Франција, од каде  што потекнува убавиот актер. 


