
СВАДБАТА НА ТОМ И КЕЈТИ!

Минатиот викенд, во Италија, Tom Cruise се 
венча со Katie Holmes, а во Рим пристигна во 
придружба од 10 луѓе. Тие се венчаа во 
италијански замок, кој потекнува од XVII век.

Славниот дизајнер и моден гуру, воедно и 
многу добар пријател на двојката, Giorgio Armani 
беше задолжен за дизајнирање на нивната 
облека. Негово дело 
беа оделото кое го 
носеше младоженецот 
и венчаницата на 
невестата. Освен за 
главните на свадбата, 
Armani ја дизајнираше 
и облеката за 
девериците и за 
кумовите.

Славниот пар вели 
дека одлучиле да се 
венчаат во Италија, 
затоа што нивното прво заедничко јавно 
појавување било токму во оваа земја, пролетта 
2005 година, кога Том бил во Рим за време на 
доделувањето на наградите "David di Donatello".  

КАЈЛИ СЕ ВРАТИ НА СЦЕНАТА

Австралиската поп ѕвезда Кајли 
Миног, по отстранувањето на 
канцерот на градите, повторно 
почна со музичките турнеи низ 
цел свет. Првиот концерт на Кајли 
се одржа во нејзиниот роден крај. 
"Добро вечер, Сиднеј"- кажа 
пејачката, кога се појави на 
сцената. Со овој концерт Миног ја 

продолжи турнејата низ Австралија, која беше 
прекината во 2005 година. Тогаш Кајли дозна дека 
има канцер на левата града. 38-годишната пејачка 
планира да направи 20 концерти во Австралија, а 
догодина да оди во Велика Британија. Операцијата 
на Кајли беше направена во 2005 година, а на 
почетокот на 2006 почна да оди на хемотерапија. 
Сега е сосема излекувана и подготвена да ја 
продолжи турнејата "Showgirl", која ја почна на 
почетокот на 2005 година.
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ЗИДАН ПОВТОРНО НА УДАР

Имиџот на светецот и семејниот човек 
Зинедин Зидан деновиве е на удар поради 
наводната афера со пејачката Надија. 
Поранешниот фудбалер на 
"Реал Мадрид" и некогашниот 
најдобар фудбалер на светот, 
кој заработи црвен картон во 
финалето на светското 
првенство во Германија, 
повторно ја изгубил главата, 
јавуваат светските таблоиди. 
Зидан, татко на четири деца, е 
забележан и фотографиран 
додека флертувал со поп 
ѕвездата Надија. Ден подоцна 
Надија ги одрекла сите 
приказни поврзани со 
легендарниот Зидан, велејќи дека со него имала 
само една средба и тоа на добротворна забава. 
Францускиот неделник "Воаси" неодамна објави 
слики како Зидан и Надија влегуваат во некоја 
зграда во Париз еден зад друг, што поттикна 
многу натписи потоа.


