-$.�21,�6,}�.2&+$-k

Beyonce Knowles-Carter
Shawn Carter Jay-Z
Jako dziecko uczestniczyła w konkursach wokalno-tanecznych. Miała
15 lat, kiedy zwrócił na nią uwagę
starszy od niej o 12 lat znany już raper
Jay-Z. A może ona rzuciła na niego
urok? Bo czekał cierpliwie, aż ona
dorośnie. Zostali parą w 2001 r., a 7 lat
później pobrali się. Dziś są rodzicami
trójki dzieci. Mają za sobą małżeński
kryzys. Jay-Z przyznał się do skoku
w bok, a ona mu wybaczyła. Od lat
występują razem na scenie. Są jedną
z najbogatszych par światowego
show-biznesu. Ich wspólny majątek
magazyn Forbes wycenił na ponad
miliard dolarów. 30 czerwca na Stadionie Narodowym w stolicy kilkadziesiąt
tysięcy fanów podziwiało występ tej nietuzinkowej pary. Piękni, bogaci, utalentowani artystycznie, ze smykałką do biznesu. Po prostu bajka, ale prawdziwa.
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Harrison Ford
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(ur. 1942 r.) – amerykański aktor
i producent filmowy. Sławę przyniosły mu role w pierwszej trylogii
Gwiezdnych wojen (Han Solo) oraz
w serii filmów o przygodach Indiany Jonesa. Nominowany do Oscara
za rolę w filmie „Świadek”. Laureat
Złotego Globu. Sprzedaż filmów na
świecie z udziałem aktora przyniosła 6 miliardów dolarów.
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Marta
ma
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lat,
gdy
poznaje
Marka.
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KONIECZNIE! Wcześniej z nikim nie potrafiła stworzyć
szczęśliwego związku. Dopiero w Marku
odkrywa idealnego mężczyznę. Tyle że on
jest rozwodnikiem, w dodatku bardzo zajmuje się
dzieckiem i jest na każde wezwanie jego mamy
– byłej żony. Marta nie umie się pogodzić z tym,
że często schodzi na drugi plan. Czy znajdzie
jakiejś wyjście z tej sytuacji?
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