
КИМ БЕСИНЏЕР ВО ЗАТВОР?!

Веќе девет години Ким 
Бесинџер се влечка по 
судовите поради разводот 
од Алек Болдвин. Таа се 
бори за старателство на 11-
годишната ќерка Ирланд 
Елиес. Но, Ким може да 
добие и два месеца затвор, 
покрај казната која би ја 
платила. Болдвин тврди 
дека таа никогаш не го 

известува што се 
случува со нивната 
ќерка, па ниту тогаш 
кога Ирланд останува 
сама. Не го известила 
ниту кога девојчето 
било тешко болно. 
Неговиот адвокат ја 
обвинил Бесинџер 
дека й е поважно да 
му води инает на 
поранешниот сопруг, 
отколку да мисли за 
доброто на детето.
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БОРАТ ЈА ОТКРИ СВОЈАТА ЉУБОВ

Актерот Саша 
Барон Коен, алијас 
Борат, веќе не ја 
крие својата љубов. 
Тој се појави со 
својата свршеница, 
актерката Исла 
Фишер, на 
престижната 
холивудска ХБО 
забава, за 
номинираните за 
"Златен глобус". 
Триесетгодишната 
Фишер, покрај 

глумата, се занимава 
и со пишување, а во 
1997 година беше 
избрана за списокот 
на "100 најсекси 
жени во светот", од 
страна на ФХМ 
списанието, и тоа на 
35. место, а во 2003 
година се најде на 26. 
позиција. 

МАЈКЛ ЏЕКСОН 
ПOВТОРНО НА СУД

Овој пат не се работи 
за педофилија, туку за 
неплатена сметка во 
аптека. Иако Мајкл не 
кажува од што е болен, 
изгледа дека е нешто 
сериозно бидејќи 
неплатената сметка во 
аптеката изнесувала 

околу 100.000 долари. По нарачката на 
лековите, аптеката ги доставила до неговиот 
дом, а обврска на пејачот била да ги плати по 
нивното доставување. 
Според тврдењето на 
фармацевтите, тој досега 
не платил ниту еден цент 
од износот, па 
сопствениците на 
аптеката решиле да го 
тужат. 

ЏОЛИ СЕ ПЛАШИ ДЕКА 
ЌЕ ГО ИЗГУБИ ПИТ

Иако за време на 
доделувањето на "Златен 
глобус" Бред Пит се појавил 
во друштво со Анџелина 
Џоли, доколку им се верува 
на сведоците, неговите 

мисли биле насочени кон друга жена. Наводно 
Бред и Анистон се договориле да се состанат, а 
Анџелина веднаш ја повикала сопругата на 
Бредовиот брат за да й помогне да ја спречи 
таа средба. Имено, Лиса и Џенифер се многу 
добри пријателки и многу 
е сигурно дека таа може 
да й помогне. 

"Анџелина се плаши 
дека ќе го изгуби Пит и 
дека нејзината најголема 
ноќна мора ќе стане 
реалност", изјавил нивен 
близок пријател.


