
Peaches Geldof 
a murit în urma
unei supradoze

Analiza medicului legist însărcinat să
afle motivele care au condus la moartea
prematură a lui Peaches Geldof, la numai
25 de ani, s-a încheiat, ieri fiind date
publicității rezultatele. Medicul britanic a
stabilit că tânăra a murit în urma unei
supradoze de heroină. Cauza morții
prezentatoarei de televiziune a venit ca un
trăznet asupra familiei sale, care era ferm
convinsă că aceasta scăpase de
dependența de heroină de mai bine de doi
ani de zile, în urma terapiei și a

tratamentului progresiv cu metadonă.
Tânăra părea că avea control deplin asupra
vieții sale: se căsătorise cu muzicianul Tom
Cohen și avea doi copii mai mici de 3 ani.
Își reluase cariera de jurnalistă și părea în
formă fizică bună. Însă în urma morții subite
a tinerei, pe 7 aprilie, Poliția britanică a
demarat o investigație pentru a lămuri
circumstanțele decesului și a găsit în
locuința sa 6,9 grame de heroină de care
nimeni din familia ei nu avea habar.
Totodată, în organismul lui Peaches Geldof
s-au mai găsit urme de codeină, metadonă
și morfină. Din păcate, și mama sa,
jurnalista Paula Yates, a murit în urma unei
supradoze de heroină, la 41 de ani. 
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Dimineață aveți de făcut mai

multe drumuri scurte și sunteți

nevoit să faceți cumpărături

urgente. Pentru a termina la

timp, ar fi bine să cereți ajutorul

unui prieten sau al partenerului

de viață.

Aveți succes pe plan
profesional, dar sunteți nevoit
să rămâneți la serviciu peste
orele de program. Nu cereți
nimănui să facă ceea ce
dumneavoastră nu ați accepta.
Fiți mai atent la problemele
partenerului de viață!

Nu aveți nici răbdare și nici
energie pentru a duce la bun
sfârșit ce ați început. Nu este
momentul să vă asumați noi
responsabilități. Păstrați-vă
calmul și țineți cont de sfaturile
unui prieten apropiat!

Tensiunile din familie, cauzate
de dificultăți financiare, duc
astăzi la discuții aprinse cu o
rudă mai în vârstă. Nu vă
ambalați! Din cauza stresului,
sunteți predispus la probleme
de sănătate. Odihniți-vă mai
mult!

Aveți o groază de probleme și

sunteți tentat să vă ocupați de

mai multe în același timp. Dacă

vă pripiți, riscați să faceți greșeli

costisitoare. Fiți mai atent la

serviciu. Evitați speculațiile!

Dimineață s-ar putea să fiți
confuz. Evitați discuțiile în
contradictoriu cu partenerul de
viață. După-amiază, situația se
îmbunătățește simțitor, de la
sine. Spre seară, vă simțiți bine
într-o vizită. Nu neglijați odihna!

Relațiile cu anturajul sunt foarte
bune, dar ar fi bine să acordați
mai multă atenție rudelor în
vârstă. Nu este o zi bună
pentru întâlniri de afaceri, din
cauza dificultăților de
comunicare.

Aveți o mare putere de
concentrare, ceea ce vă ajută
mult la serviciu. După-amiază
reușiți cu greu să aplanați o
discuție în contradictoriu care
amenință să degenereze în
ceartă.

S-ar putea să aveți o discuție

aprinsă cu partenerul de viață,

din cauza neînțelegerilor pentru

programul de mâine. Ar fi bine

să nu vă ambalați pentru că

sunt probleme trecătoare.

Doriți să vă afirmați și faceți
eforturi mari la serviciu. Nu
exagerați, pentru că nu sunteți
într-o formă grozavă. Nu este
cazul să vă asumați riscuri.
Șansele de succes sunt
minime.

^
Dimineață, un prieten vă roagă
să îl ajutați într-o chestiune
urgentă. Faceți tot posibilul,
chiar dacă sunteți foarte
ocupat. Spre seară, este posibil
să vă certați cu partenerul de
viață pentru că ați cheltuit prea
mult. 

_
Vă enervați și nu mai aveți

răbdare să terminați o lucrare pe

care ați amânat-o de mai multe

ori. Nu vă pripiți, pentru că

riscați să stricați și ce ați făcut

până acum. Evitați discuțiile

aprinse cu partenerul de viață!

NePtUN tV

O mAmă PrOtectOAre

Avocații tocmiți de
celebra sa mamă,
Adele, au reușit să

câștige un proces și
despăgubiri de cinci zerouri
pentru Angelo Adkins, de
numai 2 anișori. Adele și
partenerul său de viață, Simon
Konecki, au acționat în justiție,
în numele fiului lor, agenția de
presă Corbis Images UK
Limited, pentru că fotoreporterii
săi i-au făcut fotografii, fără
consimțământul lor. Dat fiind că
este minor, justiția britanică le-a
dat câștig de cauză părinților
lui Angelo Adkins, fiind invocată
dorința legitimă a acestora de a
proteja intimitatea fiului lor,
care nu este o celebritate.
Fotografiile incriminate au fost
făcute în iunie și noiembrie
2013, fiind apoi vândute unor
publicații din Marea Britanie. 

Adele este foarte grijulie ca
fiul său să ducă o viață cât se
poate de normală. Nu s-a
omorât cu mondenitățile nici
înainte să devină celebră, dar
de când are lumea întreagă la
picioare, a strălucit prin
discreție. În plus, de la venirea
pe lume a lui Angelo este și
mai atentă cu evenimentele
mondene la care participă,
pentru a nu sta prea mult

departe de fiul său. Adele
face demersuri totodată
pentru schimbarea legislației
din Marea Britanie, după
modelul statului american
California, pentru protecția
intimității copiilor celebrităților.
În California, actrițele Jennifer
Garner, care are trei copii, și
Halle Berry, mamă a doi copii,
au reușit să modifice legislația
pentru ca aceștia să nu mai
cadă victime celebrității
părinților lor. Așa s-a emis o
interdicție pentru a mai
fotografia copii, iar dacă
aceștia sunt alături de părinții
lor, imaginea lor trebuie
ascunsă pentru a li se proteja
identitatea. Adele și Simon
Konecki au tocmit o echipă de
avocați să se folosească din
experiența colegilor de peste
ocean pentru a produce
aceleași schimbări și în
Marea Britanie. Însă până
când legislația va fi
modificată, avocații celor doi
au informat pe cale oficială
toate agențiile de presă că, în
cazul în care Angelo Adkins
va mai fi fotografiat fără
acordul părinților săi, vor fi
date în judecată. Iar
despăgubirile cerute nu vor fi
mici...

Fiul lui Adele 
câștigă despăgubiri

Regizorul Anton Corbijn și actrițele Rachel
McAdams și Robin Wright au participat marți
seară, la Muzeul de Artă Modernă din New
York, la premiera filmului ”A Most Wanted Man”,
ultimul în care a jucat regretatul actor Philip
Seymour Hoffman. ”A Most Wanted Man”, în
regia lui Anton Corbijn, este o poveste de
spionaj care se derulează în contextul
războiului împotriva terorismului, după o carte a
celebrului scriitor John le Carre, fost ofițer al
MI5 și apoi al MI6. Acesta a fost ultimul film în
care a jucat Philip Seymour Hoffman, înainte de
a muri pe 2 februarie 2014. În film, el
interpretează rolul unui ofițer din serviciile
secrete care coordonează o operațiune de
capturare a unui terorist de rang înalt din cadrul
unei celule teroriste. ”Calitatea rolului te

surprinde - știi că este bun, dar nu te așteptai
să fie chiar atât de bun”, a declarat, la lansarea
filmului, regizorul Anton Corbijn despre rolul
jucat de Seymour Hoffman. Cineastul a precizat
că l-a ajutat mult în producerea filmului și faptul
că cei doi fii ai lui John le Carre, Simon și
Stephen Cornwell, au fost co-producători și au
fost mai tot timpul pe platourile de filmare. Și
scriitorul John le Carre a contribuit cu sfaturi,
discutând cu Philip Seymour Hoffman de
câteva ori, pentru a-l pune în temă cu munca
din domeniul spionajului. ”Philip Hoffman este
magnific în acest film”, aprecia, cu același prilej,
Howard Cohen, co-președintele companiei
Roadside Attractions, care distribuie filmul. ”A
Most Wanted Man” va avea premiera în
România la 22 august 2014. 

Despre Philip Seymour Hoffman s-a mai
aflat că și-a lăsat întreaga avere fostei sale
partenere de viață și celor trei copii pe care i-au
avut împreună. Acesta a refuzat propunerea
făcută la un moment dat de contabilul său, de
modificare a testamentului pentru înființarea
unui fond special pentru fiecare dintre copiii săi,
care să fie administrat de o echipă de
profesioniști. Deși se despărțise deja de
scenografa Mimi O’Donnell, Philip Hoffman
Seymour a considerat că aceasta este în
continuare mai bun administrator al averii sale
decât orice străin. Îndrăgitul actor lasă în urma
sa o avere estimată la circa 35 de milioane de
dolari. Mimi O’Donnell a decis să-l dea afară
din apartamentul de 4,2 milioane de dolari pe
care îl aveau în Manhattan, din cauza

consumului de
droguri. Deși
reușise timp de 23
de ani să își învingă
dependența de
droguri, în mai 2012
s-a internat într-o
clinică de
dezintoxicare. Nu a
mai avut însă succes! Philip Hoffman Seymour
și Mimi O’Donnell au avut împreună trei copii:
Cooper, de 10 ani, Tallulah, de 7 ani, și Willa,
de 5 ani. Una dintre condițiile actorului este ca
fiul său să fie crescut în Manhattan, la New
York, la Chicago sau la San Francisco,
prevedere pe care însă a înscris-o în testament
înainte de nașterea fiicelor sale. 

Philip Seymour Hoffman, mereu impresionant


