ЏЕНИФЕР АНИСТОН И
КИАНУ РИВС ВЉУБЕНИ?
Ако им веруваме на
пишаните медиуми,
Џенифер Анистон и Киану
Ривс се новиот љубовен
холивудски пар. Овие
двајца се видени како
вечераат во еден ресторан,
а од тогаш тоа го
повториле неколку пати.
"Анистон и Ривс се
богати и сами, а што е
најважно имаат и искуство
во несреќната љубов",
рекол анонимен извор.
Наводно, актерскиот пар требало заедно да игра
во еден филм, па вечерале додека разговарале
за бизнис договорот. Но...?
Како и да е, Џенифер
конечно се "одлепила" од
Бред, а Киану се вратил
меѓу живите. Познато е
дека Ривс ја изгубил
својата сакана во
автомобилска незгода, а
пред да се случи тоа таа
имала и спонтан абортус.

НАОМИ НАШЛА
НОВО "ЖРТВЕНО ЈАГНЕ"!
Terrence Howard и
Наоми Кемпбел
наводно се новиот
холивудски пар.
Насловните страници
на медиумите се полни
со натписот "Дали

Теренс се коцка со
својот живот" или
"Самоубиствената
мисија на Теренс", но
сепак него тоа воопшто
не го загрижува.
Новиот пар премиерно
се појави на доделувањето на "оскарите", како и
на забавата.

ШОУ НА ВИКТОРИЈА БЕКАМ
Викторија Бекам потпишала
десетмилионски договор со ТВмрежата NBC за свое реално
шоу. Информацијата излегла во
јавност на забавата на Елтон
Џон, одржана по доделувањето
на оскарите, каде што и
Викторија била гостинка. Шоуто
ќе биде за доаѓањето на

Бекамови во
САД, а според
замислата
сопругот
Дејвид нема
многу да се
појавува,
бидејќи сепак
Викторија е во
прв план.
Освен него, пред камерите нема да бидат ниту
нивните три деца.

НИКОЛ КИДМАН И ТОМ КРУЗ СИ ГИ
ЗАПОЗНАА СОПРУЖНИЦИТЕ
Поранешните сопружници
актерите Никол Кидман и Том
Круз ги шокирале сите кои
присуствувале на забавата по
доделувањето на "оскарите".
Имено, на забавата која ја
организирало списанието
"Венити фер", Никол и Том
застанале и се поздравиле, по
што веднаш ги запознале
еден со друг и своите нови
брачни партнери. Никол и нејзиниот сопруг Кит
околу дваесет минути воделе неформален
разговор со Том и неговата сопруга Кејти Холмс.
Кантри пејачот Кит Урбан, кој неодамна излезе
од центар за
рехабилитација, го одложил
патувањето само за да
присуствува на
доделувањето на "оскарот"
заедно со Никол. Според
медиумите, Кит сега изгледа
совршено здраво и собира
енергија за да може да го
издржи следниот месец,
кога ќе биде на турнеја, а
Никол ќе снима филм.
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