
МИС ИЗРАЕЛ ВО ВОЈСКА

Мисицата на Израел, 
прекрасната 18-годишна Yael Nezri  
е на отслужување на воениот рок, 
но нема да мора да носи оружје. 
Воените власти й "излегле во 
пресрет" и го прифатиле 
нејзиното барање да биде 
ослободена од обврската за 
носење оружје затоа што, како 
што напишала во молбата, 
оружјето й правело синила по 
нозете, а тоа може да й ја 
упропасти кариерата како 
манекенка. Nezri ќе мора, како и 

сите останати израелски девојки, да помине две 
години во вооружените сили, но преостанатите 
дваесет месеци ќе извршува работи при кои нема да 
има секојдневен контакт со оружје.
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АBBA ДОБИВА МУЗЕЈ

Најпопуларниот шведски бенд на сите времиња 
и единствениот бенд на кој победата на Евровизија 
му донесе светска слава, ќе добие музеј во 
Стокхолм.

Музејот ќе биде 
отворен во 2008 година, 
а во него ќе бидат 
изложени 
оригиналните костими 
за настапите, 
инструментите кои им 
припаѓале на членовите 
на бендот, рачно 
напишаните стихови на 
песните, многуте 
награди и други работи 
кои тие ги добиле. Во 
музејот ќе има и студио, каде што посетителите ќе 
можат да снимаат сопствени песни по пример на 
познатата четворка. Инаку, беа потребни две 
години за да се наговорат членовите на ABBA да се 
согласат на овој проект и да ги донираат 
предметите кои ќе бидат изложени. ABBA е еден од 
најуспешните бендови во историјата. Со светска 
слава се здобиле со евровизискиот хит "Waterloo", а 
во својата кариера имаат продадено повеќе од 370 
милиони плочи.

НАОМИ КЕМПБЕЛ ОЧАЈНИЧКИ 
САКА ДЕТЕ

Наоми Кемпбел, црната 
кралица на модните писти, 
очајнички сака да се смири и 
да формира семејство, но 
британските медиуми тоа не 
го сметаат за добра волја, 
туку й советуваат да оди на 
курс за совладување на бесот. 
Манекенката која беше во 
врска со многу славни мажи, 
подготвена е да има дете, но 
загрижена е што поради 

нејзиниот непредвидлив карактер ниеден маж не 
останува подолго со неа.

36-годишната ѕвезда изјавила дека се ужаснува 
од помислата дека можеби никогаш нема да стане 
мајка. Извор близок до црната газела вели: "Таа 
сфати дека биолошкиот часовник й отчукува".


