
ЛОНГОРИЈА СЕ ВЕРИ ЗА ТОНИ ПАРКЕР

Сексипилната миленичка 
на гледачите на "Очајни 
домаќинки", Ева Лонгорија 
(31), се вери за својата љубов 
- кошаркарот на "San Antonio 
Spurs", Тони Паркер (24). 
Паркер со авион долетал во 
Лос Анџелес по кошаркарскиот 
натпревар, со цел да ја 
изненади актерката со 
"големото прашање".

Лонгорија и Паркер се 
запознале пред две години во 
соблекувалната на "San 

Antonio Spurs". На Ева ова и е втор брак, по оној со 
Tyler Christopher, од кого се разведе во 2002 година. 
Венчавката е планирана за идната година, во 
татковината на Паркер, Франција.
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БРЕД И ЏОЛИ ЌЕ СЕ ВЕНЧААТ ЗА БОЖИК

Најпознатата артистичка 
двојка, Бред Пит и 
Анџелина Џоли, планираат 
да се венчаат за Божик, во 
Јужна Африка, поточно во 
малото место покрај 
Јоханесбург. 

"За нив бракот е духовна 
афирмација, па не им е 
потребно големо 
холивудско шоу како она 
на Том Круз", изјави извор 
близок на Пит и Џоли. 

Во церемонијата ќе има 
традиционална африканска музика, а ќе биде 
многу едноставна и елегантна. 

"Овие двајца многу се сакаат. Овој момент го 
очекуваа долго време", прокоментирал еден нивни 
близок пријател.

Веројатно на венчавката ќе присуствуваат Опра 
Винфри, Мадона со сопругот Гај Ричи, Џорџ Клуни и 
Даниел Крег.

ПАРИС ЌЕ СТАНЕ МАЈКА?

Парис Хилтон сака да се одмори од лудите 
забави и да му се посвети на "квалитетниот" живот. 
На ова мислење ја натерале децата на Бритни 
Спирс. 

"Од секогаш сум сонувала да имам четири деца 
до мојата триесетта година", изјавила 25-годишната 
наследничка на империјата 
"Хилтон". 

Својата подготвеност за 
мајчинство ја објаснила со 
реченицата: "Се грижам за 
животните, па мислам дека, 
исто така, би се грижела и за 
моите деца. Колку поголема 
грижа за децата, толку повеќе 
ќе си го средувам животот. Во 
една прилика Бритни порано 
отиде дома, а тоа мораше да го 
направи заради своите деца". 

Во духот на новата зрелост, 
Парис дури се смирила и со 
своето поранешно момче, Ставрос, а со оглед на 
годините се очекува наскоро да почне да ги 
исполнува зацртаните норми.


