
ШЕРОН СТОУН ЌЕ ДОБИЕ 
АНТИОСКАР?

Иако филмот "Basic Instinct" 
пред деценија ипол ја направи 
Шерон Стоун секс симбол низ 
целиот свет, неговото второ 
продолжение, и покрај 
"очекуваните" сцени, е кандидат 
за антиоскар. "Basic Instinct 2" со 
Шерон Стоун во главната улога 
засега води во бројот на 
номинации за наградата "Златна 

Малина", која секоја година традиционално се 
доделува за најлош филм. Продолжението на 
овој култен филм би можел да освои дури седум 
награди "Златна Малина", меѓу кои и онаа за 
најлоша главна женска улога, која ја игра Шерон 
Стоун, како и наградата за најлоша машка 
споредна улога, која во истиот филм ја одигра 
актерот Дејвид Тевлис. Комедијата "A Little Man", 
исто така, собра седум номинации 
за оваа непријатна награда. 
Свеченоста за доделувањето на 
ваквата награда се одржува еден 
ден пред свеченоста за доделување 
на наградите на американската 
Академија за филмска уметност.
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ОБЈАВЕНИ НОМИНАЦИИТЕ ЗА 
ОСКАР

По неколкумесечно 
исчекување и бројни 
нагодувања, конечно се 
познати кандидатите за 
годинашната престижна 
награда на Американската филмска академија. 
Апсолутен рекордер со дури осум номинации е 
"Dreamgirls". Мјузиклот "Dreamgirls", 
инспириран од групата "Supremes" собра 
најмногу номинации, но за изненадување не е 
номиниран во категоријата за најдобар филм. 
Веднаш зад него, со една номинација помалку, 
следува "Babel", кој оваа година веќе собра и 

"Златен глобус" за најдобар филм. 
Во по шест категории 
номинирани се филмската 
приказна "Pan's Labyrinth" и 
британската драма "The Queen". 
Во категоријата за најдобар филм 
ќе се натпреваруваат "Babel", "The 
Departed", "Letters from Iwo Jima", 
"Little Miss Sunshine" и "The 
Queen".

РАЗВОД ОД 50 МИЛИОНИ ЕВРА

Сер Пол Макартни се договорил со 
поранешната сопруга и се согласил да й даде 
имот во вредност од 32 милиона фунти (околу 50 
милиони евра). Во тој имот влегуваат луксузната 
вила вредна 4 милиони фунти, куќа во 
лондонскиот кварт Сент Џон, како и 6 милиони 
вредната куќа во Беверли Хилс. 
Макартни се согласил на 
ваква спогодба, бидејќи му е 
важно целата постапка да 
остане далеку од јавноста. 
Наводно одлуката ги 
разбеснила неговите ќерки 
35-годишната Стела и 37-
годишната Мери, кои не можат да 
& простат на маќеата која настојувајќи да добие 
што повеќе од нивниот татко го оцрнува во 
јавноста, обвинувајќи го за алкохолизам, за 
вербално и физичко злоставување. Британските 
медиуми пресметале дека Хедер Милс има 
причина да биде задоволна од спогодбата, 
бидејќи заработила 1.000 фунти за секој час кој 
го минала во брак со пејачот.

ДЕЈВИД БЕКАМ ЌЕ СТАНЕ ГЛУМЕЦ?!

Џорџо Армани - еден 
од највлијателните луѓе 
во светската мода вели 
дека Дејвид Бекам 
наскоро ќе почне со 
глума. Според него, 
Бекам е во Америка за 
да ја почне актерската 
кариера покрај 
фудбалот. Таму тој ќе се 
дружи со Том Круз и тоа 
е сосема доволно за 

почеток на солидна 
актерска кариера, 
изјавува дизајнерот. 
Армани ја посочува 
интензивната дружба на 
госпоѓите Кејти Холмс и 
Викторија Бекам, како 
еден од доказите за 
неговата теорија.


