
РОБИ ВИЛИЈАМС "ЗАВРШИ" НА 
КЛИНИКА

На својот 33. роденден 
британската поп ѕвезда 
Роби Вилијамс бил примен 
во една американска 
рехабилитациона 
клиника, каде ќе прима 
терапија за одвикнување 
од зависност од лекови. 
Британските медиуми 
јавуваат дека ова не е прв 

пат Вилијамс да е подложен на ваков третман, 
бидејќи и по заминувањето од групата "Take 
That" во 1995 година, тој станал зависен од 
лекови и од алкохол. Подоцна тој призна дека 
бил во многу лоша состојба, поради што 
неговиот пријател Елтон Џон практично го 
"киднапирал" и го сместил во болница. Во едно 
интервју во 2004 година, 
Вилијамс изјавил дека се 
откажал од лекови и од 
алкохол, а како последица од 
тоа многу се здебелил. Оваа 
година Вилијамс прв пат по 
неколку години не е 
номиниран во категориите 
за најдобар пејач и најдобар 
албум во рамките на 
музичките награди.
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КЕЛИ БРУК СЕ ГЛЕДА СО 
ПОРАНЕШНОТО МОМЧЕ

Кели Брук призна дека 
нејзината врска со 
вереникот Били Зејн е во 
криза.
Убавицата се слушала со 
поранешното момче Џејсон 
Статам, па признала дека 
во иднина нема да се гледа 
со Били. Брук и Џејсон 
неодамна вечерале со нејзините родители, а 
пријателите на преубавата глумица и модел 
кажуваат дека ја предупредиле за грешката 
која ја прави. Кели им признала на родителите 

дека никогаш нема да се 
омажи за Били, бидејќи 
многу се караат. А од друга 
страна, Џејсон е многу добар 
пријател со Келиевите 
родители и често со нив 
разговара преку телефон. 

"Кели знае дека тој 
секогаш ќе биде покрај неа", 
рекол нејзин близок 
пријател.

КЕЈТ МОС "ВОСОЧНА"

Восочната фигура 
на Кејт Мос влезе во 
лондонскиот музеј 
"Мадам Тисо". 
Фигурата на 
британската 
манекенка е 
претставена како седи 

на тросед, во амбиент кој потсетува на стан во 
поткровјето на некоја њујоршка зграда, во 
време на фотосесија.
Куклата се наоѓа во делот на музејот кој е 
резервиран за познатите личности, а 
посетителите ќе можат да се 
сликаат покрај неа.
За таа прилика Мос (33) му подари 
на музејот еден од своите омилени 
црни фустани. Претставник на 
музејот изјави дека манекенката е 
воодушевена од својата фигура од 
восок, но дека поради обврските 
не можела да присуствува на 
нејзината презентација.

"ЗЛОБНИ МАЛИ ГЕРМАНЦИ"

Холивудската глумица 
Шерон Стоун со говорот на 
хуманитарната лицитација 
во Берлин ги навредила 
присутните. Всушност, со 
него филмската ѕвезда 
Шерон Стоун поттикнала 
многу незадоволства меѓу 
присутните и медиумите, 
каде гостите ги повикала 
како "злобни, мали 
Германци".

"Зборувате, па лицитирате. Шетате по салата, па 
лицитирате. Ме гледате од страна, па 
лицитирате. Ме разбирате што сакам да ви 
кажам? Вие злобни, мали Германци, расипани, 
злобни Германци. Поради тоа секогаш се 
враќам тука, бидејќи сте 
злобни", се обидела да се 
пошегува Шерон. 

Русокосата глумица сакала да 
ја истакне духовитоста, но 
публиката сосема поинаку ги 
примила нејзините зборови. 
Граѓаните на Берлин најверојатно 
веќе не сакаат да ја видат Шерон 
Стоун во својот град.


