
ВЕНЧАВКА ОД 
3 МИЛИОНИ ДОЛАРИ

Џеј Зи и Бијонси планираат 
неверојатна хип хоп венчавка, која ќе ги 
чини 3 милиони долари. Венчавката се 
планира за ноември на карипскиот 
остров Ангуила. Гостите ќе се почестат 
со "белуга" кавијар вреден 300.000 
долари, јастози и италијански колачиња, 
а сè тоа ќе го залијат со "Дон Перињон". 
Фустанот на Бијонсе ќе биде во стилот 
на оној на принцезата Дијана, а меѓу 
поканетите гости се и Опра Винфри и 
Кофи Анан. 

КИДМАН - НАЈБОГАТА АВСТРАЛИЈАНКА

Оскаровката Никол Кидман е 
најбогата меѓу младите 
Австралијанки, со богатство 
проценето на 200 милиони 
австралиски долари (150 милиони 
американски долари), пишува 
списанието "Бизнис ривју викли". 
Актерката е на четврто место на 
годинашниот список на најбогати 
Австралијци, кои имаат под 40 
години - пред неа се тројца мажи. 

Триесет и деветгодишната Кидман, наведува списанието, 
богатството го стекнала од два извора: од разводот од 
холивудскиот актер Том Круз и од сопствената актерска 
кариера. По разводот од Круз во 2001 година, во јуни годинава 
таа се омажи за кантри пејачот Кит Урбан. Според некои 
проценки, само за венчаницата и за фустанот на 
старосватицата Кидман потрошила 100.000 долари, и уште 
100.000 долари за подароци за гостите. Во пресрет на 
венчавката, Кидман купила стан во отмен дел на Сиднеј, за кој 
платила околу четири милиони долари.
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"ОЧАЈНАТА ДОМАЌИНКА" НАВИСТИНА ОЧАЈНА

По еден ден озборувања и шпекулации, официјално "очајната 
домаќинка" Ева Лонгориа и НБА ѕвездата Тони Паркер, веќе не се 
заедно. Веста ја промовираше списанието "People". "Тие 
навистина раскинаа. Тоа е чиста вистина", изјави изворот на 
магазинот... "Нивната далечина и кариери кои многу бараат од 
нив, си го сторија своето. Сигурен сум дека и причината што не 
живеат заедно во ист град беше клучна работа за прекинување 
на нивната врска. Сè ова не е од вчера. Тоа се случува подолго 
време", додава изворот на списанието. Извор од клубот "Сан 
Антонио Спурс" (тимот во кој игра Паркер), изјави дека 
озборувањата околу раскинувањето на врската не се точни, 
додека Лиза Андерсон, одговорна за односи со јавност на Ева 
Лонгориа, изјави дека врската сè уште трае, но минува низ тежок 
период. Двојката се сретна во декември 2004 година, и од тогаш се смета дека оваа врска е една од 
најстабилните во Холивуд.


