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VIP PORTRET

Vârsta
e doar....
un numãr!

Este uimitor cum se schimbã celebritãþile cu timpul,
ceea ce ar trebui sã le reamniteascã o realitate de
netãgãduit: ºi ele sunt la fel ca toþi oamenii, supuse
aceloraºi legi ale vieþii. Dar este amuzant sã compari vedetele, când erau mici ºi acum. Desigur, vârsta este o stare de
spirit daca ºtii cum sã o trãieºti. Pe unele le veþi recunoaºte uºor,
iar altele sunt mai dificil de identificat.
sãnãtate a regelui, se spune cã
Prinþul Felipe, la îndemnul
soþiei sale, îºi preseazã tatãl sã-i
cedeze coroana Spaniei.

George Walker
Bush

Juan Carlos I
de Bourbon
Juan Carlos s-a nãscut la 5 ianuarie 1938 la Roma ºi este
actualul rege al Spaniei din 22
noiembrie 1975 conform constituþiei þãrii, care îl recunoaºte
ca rege ºi simbol de unitate
naþionalã, legitim moºtenitor al
dinastiei istorice. În 1962 se
cãsãtoreºte cu Sofia de Grecia
ºi Danemarca. Juan Carlos are
trei moºtenitori, infanta Elena
(ducesã de Lugo), infanta
Cristina (ducesã de Palma de
Mallorca) ºi Felipe moºtenitorul coroanei care a primit
titlul de Prinþ de Asturia.În ultima vreme, din cauza stãrii de
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George W. Bush a devenit în
2000 cel de-al 43-lea preºedinte
al Statelor Unite în urma celor
mai strânse alegeri din istoria
þãrii. La doar opt luni dupã
aceasta, au avut loc atentatele
din 11 septembrie 2001 de la
New York ºi Washington. De
atunci, lupta contra terorismului
a dominat agenda preºedintelui
Bush. A fost licenþiat la
Universitatea Yale de istorie,
unde a intrat în contact cu societatea secretã Skull &
Bones, dar ºi pilot de
F-102 în Texas Air
National Guard.
În 1977 a fondat
compania Bush
Energy care se
ocupa de exploatarea
gazelor naturale li petrolului. În 1990
ºi-a vândut
acþiunile pentru a plãti un
împrumut. În
1989 a cumpãrat
echipa de baseball
Texas Rangers.

