
ФИЛМСКА ВЕРЗИЈА НА "СЕКСОТ И 
ГРАДОТ"

Sarah Jessica 
Parker, Kim 
Catrall, Kristin 
Davis и Cynthia 
Nixon се 
согласиле да го 
снимат филмот 
"Sex and the 

city". Истоимената серија постигнала голем успех 
во светски рамки, а откако се прекинало со 
снимањето, главните актерки посакале да ги 
задоволат своите фанови со филмска 
екранизација на "Сексот и градот". Иако на 
почетокот глумиците не сакале да ја потврдат 
оваа информација, договорите со нив веќе се 
потпишани. Би 
требало 
наскоро да 
почне 
снимањето на 
филмот, а не е 
познато за кој 
датум ќе биде 
закажана 
премиерата, 
пренесува 
Metro.
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КАЈЛИ ГО САКА "СТАРОТО" МОМЧЕ

Австралиската пејачка 
Кајли Миног наводно го 
молела своето поранешно 
момче Оливиер Мартинез 
повторно да биде со неа. На 
почетокот на овој месец, по 
четиригодишна врска, 
пејачката Кајли Миног и 
францускиот глумец 
Оливиер Мартинез објавиле 
дека веќе не се заедно. Но, 
се шират гласини дека Кајли 
ја моли поранешната љубов повторно да бидат 
заедно. Таткото на Оливиер вели дека таа 
неколку дена постојано го бара. Оливиер не сака 

да одговори на повикот 
ниту има намера да се 
сретне со неа. 

"Кајли сака да го врати 
Оливиер, а тој вели дека 
сака животот да го 
продолжи без неа", вели 
таткото. 

"И на двајцата им 
посакувам среќа, 
едноставно беа прекрасен 
пар", додава тој.

БРИТНИ СО "ЛУСТЕР" ФРИЗУРА 
ПОРАДИ ДРОГА ТЕСТ!

Бритни Спирс се вратила 
во рехабилитациониот 
центар и на тој начин 
повторно се обидува да го 
врати назад својот 
поранешен живот. Пред 
неколку дена познатата 
пејачка ја шокирала 
јавноста со бричењето на 
главата, но наводно 

решила да направи такво нешто 
поради поранешниот сопруг, 
Кевин. Тој наводно й се 
заканувал дека преку косата ќе й 
направи тест за дрога, па Бритни 
сакала да ја избегне оваа 
ситуација за социјалната служба 
да не й ги земе децата. Поради 
честото лумпување, беснеење и 
вулгарните фотографии Бритни 
е на добар пат да го изгуби 
старателството над своите два 
сина.

И БРЕД ПИТ СЕ СОБЛЕЧЕ

Бред Пит 
тргна по 
стапките на 
својата 
девојка 
Анџелина, па 
и тој се 
соблече за 
списанието 

"Интервју". Насловната страница на следното 
издание ќе биде украсено со еден од најубавите 
актери на Холивуд. Пит, кој ја мина 
четириесеттата 
година, и натаму 
изгледа неодоливо, а 
младешкиот израз на 
лицето добро му ги 
крие годините. 
Секако, и 
чудотворниот 
фотошоп ја заврши 
својата работа - ги 
покри брчките на 
лицето на Бред Пит.


