
59  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 670 / 4.5.2007

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО "РИПА ВО ТАВЧЕ"

Холивудските 
медиуми објавија дека 
срцекршачот од 
Титаник - Леонардо Ди 
Каприо ќе "рипа во 
тавче". Популарниот 
артист, во тајност, во 

Тел Авив, ја побарал за жена својата девојка - 
израелската манекенка Бар Рафаели. За да ги 
избегнат новинарите и папараците, Лео и 
неговата девојка ја искористиле 
роденденската забава на братот на Рафаели, и 
на изненадување на сите присутни - 
официјално ја објавиле веридбата. Згодниот 
Ди Каприо со еден удар уби две муви, односно 
истата вечер тој ја 
искористил и конечно да 
ги запознае родителите на 
Бар. Пријател на славниот 
глумец изјавил дека 
венчавката прво ќе се 
одржи на скромна семејна 
забава во Тел Авив, додека 
раскошната свадба ќе 
биде во Америка кон 
крајот на оваа година.

ЏЕСИКА АЛБА САКА ДА СТАНЕ МАЈКА

Џесика Алба би сакала да 
стане мајка. Преубавата 
холивудска артистка изразила 
желба за мајчинство и 
фамилија. Смета дека нема да 
има никакви проблеми со 
одгледувањето деца, бидејќи 
има 15 
помлади 
роднини, за 

кои се грижела од мали нозе, 
а пелени умее да смени од 
свои шест години. Моментно 
Џесика го снима 
продолжението на филмот 
"Fantastic Four", кое ќе го 
носи името "Rise of the Silver 
Surfer".

ТОМ КРУЗ ВО НОВ ФИЛМ

Том Круз, еден 
од најдобро 
платените 
холивудски 
артисти, ќе го 
глуми грофот 
Claus Schenk von 
Stauff enberg, 

организаторот нa неуспешниот атентат врз 
Адолф Хитлер во 1944 година, во воениот 
филм кој следното лето ќе го снима режисерот 
Bryan Singer, пишува германското списание 
"Фокус". Филмот кој засега се нарекува 
"Valkire", именуван според името на 
операцијата во која требало да биде убиен 
нацистичкиот диктатор на 20 јули 1944 година, 
ќе се снима во Берлин и во Источна Европа, се 
наведува во списанието. Сценариото го 
напишал Chris McQuarrie, кој веќе соработувал 
со Singer во 1995 година, во трилерот 
"Приведете ги осомничените". Улогата на 
Адолф Хитлер сè уште не е доделена, објавува 
"Фокус". Аристократ, конзервативен католик и 
полковник на германската војска, грофот Claus 
Schenk von Stauff enberg, бил воодушевен од 
успехот на Хитлер, пред да му се приклучи на 
германскиот отпор против нацизмот и воедно 
стане организатор на неуспешниот атентат врз 
диктаторот.


