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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
"КОДОТ НА ДА ВИНЧИ" 

ЗАБРАНЕТ ВО 
ШРИ ЛАНКА

Претседателот на Шри Ланка, 
Махинда Раџапаксе, решил да 
стави официјална забрана за 
емитување на блокбастерот 
"Кодот на Да Винчи" во неговата 
земја, откако католичката верска 
заедница поднела барање за 
стопирање на емитување на 
филмот, поради неговата 
контроверзна содржина и 
невкусното интерпретирање на 
историските и на религиозните 
факти.

ЏОРЏ МАЈКЛ САКА ДА ГО 
РЕФОРМИРА "WHAM"

Веќе извесно време Џорџ Мајкл 
е во преговори со своите стари 
колеги од неговата поранешна 
група "Wham" и најверојатно 
групата повторно ќе се обедини. 
Според гласините, Џорџ Мајкл 
веќе контактирал со својот 
поранешен колега од бендот, 
Анреј Ридгли, со кој се раздели во 
далечната 1986 година. Тој му 
предложил групата да се обедини 
за настапот во септември на 
концертот на стадионот "Вембли". 

МАЈКЛ ЏЕКСОН ВО 
ПОСЕТА НА ЈАПОНСКО 

СИРОПИТАЛИШТЕ

Неодамна, контроверзниот 
Мајкл Џексон посети едно 
сиропиталиште во Токио, како 
дел од неговата хуманитарна 
тура низ светот. Исто така, 
ѕвездата на "Трилер" ја доби 
почесната награда "Legend 
award" за своите придонеси во 
поп музиката. Јапонија е негова 
прва станица на азиското 
копно. Следни десетинации ќе 
бидат Сингапур, Шангај, Кина и 
Хонг Конг.  

НОВА ПОЛИТИЧКА УЛОГА 
ЗА ЏОРЏ КЛУНИ

Според најновите гласини, 
Џорџ Клуни ќе треба да го глуми 
англискиот канцелар Гордон 
Браун, кој најверојатно по 
повлекувањето на Тони Блер
ќе го заземе неговото место. 
Политичарот лично го избрал 
Џорџ Клуни за да го глуми. Што 
се однесува до понежната 
половина, сопругата на 
канцеларот, изборот паднал на 
Анџелина Џоли. 

ПОЧИНА АКТЕРОТ ПОЛ ГЛЕСОН

Ѕвездата на "Trading Places" и на "The breakfast 
club", Пол Глесон, почина по долгата борба со 
канцерот на белите дробови. Веста за смртта на 
актерот ја објави неговата сопруга Сузан Глесон. 
Пред да стане актер, Пол Глесон играше безбол во 
Првата американска лига во раните педесетти 
години. Актерот имаше 67 години. 

ГЛАМУРОТ НА МОНАКО

Приматот за најгламурозен 
спортски настан со години го носи 
Монако и неговата блескава 
престолина Монте Карло. Така беше и 
годинава. Од актери, музичари до 
членови на кралски семејства, Монако 
блескаше на последното Гранд при во 
Формула 1, на кое победи шпанскиот 
ас Фернандо Алонсо. 


