
William 
H. Macy,
un tată
grijuliu

Ne-am obișnuit cu știrile care anunță
divorțuri sau despărțiri la Hollywood! Ne-am
mai obișnuit și cu actori celebri care încep
relații cu femei cu mult mai tinere decât ei!
Toate acestea, însă, au părut să fie evitate
cu succes de cuplul de actori americani
William H. Macy și Felicity Huffman, care
formează o familie de 20 de ani. Însă William
H. Macy le-a dat emoţii fanilor săi, după ce a
fost fotografiat alături de o tinerică, cu care,
culmea, era foarte grijuliu. Momentul de
panică s-a lămurit în scurt timp. Starul
nominalizat la Oscar pentru rolul din ”Fargo”

şi cunoscut amatorilor de seriale pentru
rolurile din ”Shameless / Fără ruşine” sau
”ER / Spitalul de Urgenţă” ieșise, pur şi
simplu, cu fiica sa cea mai mare, Sophia, de
14 ani. Bineînțeles, adolescenta pare cu mult
mai mare decât vârsta sa reală.
Deocamdată, Felicity Huffman, cea care îi
este parteneră de cuplu de 20 de ani şi cu
care actorul are un mariaj de 17 ani, poate fi
liniştită. Interpreta rolului Lynette Scavo din
”Desperate Housewives / Neveste disperate”
poate să se mândrească cu cât de
armonioasă este familia ei. 
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Sunteți plin de energie și aveți

idei originale. Fiți prudent,

riscați să depășiți anumite limite

și să provocați discuții în

contradictoriu. După-amiază vă

relaxați în compania persoanei

iubite.

S-ar putea ca o problemă

sentimentală mai veche să

revină în actualitate și să vă

certați cu partenerul de viață.

Nu cedați primului impuls! Ar fi

bine să vă odihniți mai mult și

să vă menajați sănătatea.

Sunteți hotărât să rezolvați o
problemă financiară care vă
sâcâie de mai multă vreme.
Dacă vi se propune să vă
asociați într-o afacere, nu
ezitați. Cu puțin efort și riscuri
minime, puteți redresa bugetul
familiei destul de repede.

Sosirea unor musafiri din altă
localitate vă obligă să vă
schimbați planurile pentru azi.
Spre seară, un prieten de
familie vă dă o veste excelentă
și vă redă buna dispoziție și
optimismul.

Dimineață aflați că o cunoștință
are nevoie de ajutorul
dumneavoastră. Vă implicați și
faceți mai multe drumuri scurte.
Sfaturile unui prieten cu
experiență vă ajută să vă
clarificați sentimentele
contradictorii.

Dimineață s-ar putea să fiți
acuzat de colegi că nu sunteți
consecvent. După-amiază
primiți o importantă sumă de
bani. Este posibil să aveți
discuții cu partenerul de viață,
referitoare la destinația banilor. 

Nu prea vă simțiți în formă,
ceea ce explică starea de
nervozitate în care vă aflați. Nu
vă asumați niciun risc, pentru
că șansele de reușită sunt
minime. Temperați-vă
impulsivitatea și fiți prudent!

Nu este o zi bună pentru
afaceri. Este posibil să fiți
confuz și lipsit de realism, motiv
pentru care riscați să luați
decizii eronate. Relațiile
sentimentale pot fi bune numai
dacă acordați mai multă atenție
partenerului de viață.

Persoana iubită vă reproșează
lipsa de afectivitate și faptul că
acordați prea multă importanță
afacerilor. Fiți mai atent cu
familia. Nu neglijați odihna,
pentru că riscați să aveți
probleme cu sănătatea!

Se pare că vă lăsați prea mult
călăuzit de sentimente și riscați
să deveniți melancolic. Nu este
exclus să aveți dificultăți de
comunicare. Din cauza
nervozității, riscați să provocați
neînțelegeri.

^
Nu este momentul să vă
ocupați de probleme delicate,
pentru că nu vă puteți
concentra suficient. La serviciu
sunteți nervos și s-ar putea să
aveți probleme cu colegii. În
schimb, vă bucurați de armonie
în viața personală.

_
Nu reușiți să îndepliniți toate

sarcinile de serviciu și nu este

exclus să aveți probleme cu

șefii. Ar fi bine să acordați mai

multă importanță comunicării cu

partenerul de viață. Acceptați

sfaturile celor cu experiență!
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Zvonurile privind o relație între
cântăreața Lana del Rey și
actorul James Franco

reprezintă cea mai fierbinte temă
discutată zilele acestea în SUA. Cei doi
ar putea forma cuplul la modă de la
Hollywood. Ambii sunt extravaganți și se
pare că excentricitățile sunt cele care
i-au adus împreună, ținând cont de
multitudinea de instantanee în care cei
doi se lasă văzuți pe contul de
Instagram. Dacă zvonurile se adeveresc,
cei doi ar forma împreună un cuplu
ciudat.

Lana del Rey este cântăreața
preferată a mișcării hipster, iar James
Franco este cunoscut ca un actor,
regizor și artist neconvențional. Se
îmbracă original, iar fotografiile pe care
le postează pe rețelele sociale sunt
foarte comentate. Zvonurile au apărut
când actorul a început să-i dedice
comentarii tandre cântăreței. Lana del
Rey a răspuns venind să-l vadă pe
James Franco jucând pe Broadway. Din
acest moment, au fost postate
nenumărate fotografii pe Instagram, iar
între cei doi pare să se fi legat o relație
strânsă. În asemenea măsură încât ei au
plecat împreună în vacanță, pe o insulă
new-yorkeză.

Trecutul sentimental al celor doi este
destul de discret. Lana del Rey s-a despărțit
recent de muzicianul Barrie-James O’Neill, iar
lui James Franco nu i se cunoaște nicio relație.
A ajuns chiar să se speculeze că ar fi gay, dar
el a avut grijă să dezmintă aceste zvonuri.
După despărțirea de solistul trupei Kassidy,

despre Lana Del Rey se spunea că are o
relație cu fotograful italian Francesco
Carrozzini, numai că aceasta a primit de ziua
ei, sărbătorită pe 21 iunie, urări cu totul
speciale din parea lui James Franco. Actorul i-
a urat „La Mulți Ani“ și a recunoscut că îi place
atât de mult videoclipul piesei ”Ride” încât a
devenit obsedat de acesta. Lana del Rey i-a

transmis dragostea și se pare că așa s-a
născut o frumoasă poveste de iubire. Să
sperăm că va fi de durată! Așa au apărut și o
serie de fotografii în care cei doi apar
împreună. Una dintre cele mai interesante
fotografii îl arată însă pe James Franco singur
cu imagini ale Lanei del Rey proiectate pe fața
și gâtul lui. Ce mai, e dragoste mare...

Lana del Rey și James
Franco, un nou cuplu?

Actorul australian
Eric Bana este
apreciat drept una
dintre cele mai sexy
prezenţe pe marele
ecran, numai că el
este departe să
împărtăşească această
impresie. Dimpotrivă,
se consideră un bărbat
nu prea înalt şi nici
prea frumos. Eric
Bana, în vârstă de 45
de ani, are totuşi 1,80
metri. Actorul
recunoaşte însă că

percepţia despre sine
i-a fost influenţată
mereu de comparaţia
cu fratele său mai
mare, Anthony, ce are
peste doi metri. Eric a
fost mereu strigat
”micul Bana”, ceea ce
i-a accentuat
complexul de
inferioritate. Acum, Eric
Bana se bucură de o
carieră de succes,
influenţată de aspectul
său, dar şi de impresia
pe care o face

spectatorilor, care nu
ţin seama de... fratele
său. Actorul are grijă
să se menţină în formă
cu un regim de exerciţii
fizice pe care le
efectuează indiferent
dacă lucrează sau nu.
Şarmant ca de obicei,
din luna iulie, Eric
Bana poate fi văzut pe
marile ecrane în
producţia ”Deliver Us
From Evil”, alături de
Édgar Ramírez şi
Olivia Munn.

Eric Bana a fost un tânăr complexat 


