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dupã trei ani de mariaj. Apoi a creat vâlvã în presã, atunci când a
reuºit sã-l despartã de soþia sa pe producatorul Michael Greenburg cu
care s-a mãritat în 1984. S-au despãrþit dupã 6 ani, în 1990. A continuat ºirul de cuceriri în rândul bãrbaþilor însuraþi cu producatorul
Bill McDonald, care ºi-a pãrãsit soþia ºi s-a logodit cu Stone. Relaþia
lor nu a evoluat însã cãtre cãsãtorie. Patru ani mai târziu, Stone a
devenit soþia cunoscutului jurnalist Phil Bronstein. Împreunã l-au
înfiat, în mai 2000 pe micuþul Roan Joseph. Cei doi s-au despãrþit
în 2004, nu înainte ca Bronstein sã fi suferit un infarct. Dupã divorþ,
actriþa a mai adoptat doi bãieþi: Laird Vonne, la 7 mai 2005, ºi Quinn
Kelly, la 28 iunie 2006.Oscar 2009 va rãmâne în istorie, ºi din cauza
lui Sharon Stone care a purtat o rochie transparentã din dantelã ºi
voal, ce-i lãsa la vedere bustul operat cu douã veri în urmã. Atrasã
de adolescenþi de 18 ani, diva l-a urmãrit pe tânãrul actor din
“Slumdog Millionaire”, douã zile, la premiile BAFTA.”A flirtat cu
mine toatã seara! M-a urmãrit prin mulþime. Nici nu-mi vine sã cred
cã mã place”, a declarat Dev. Actriþa l-a sãrutat, dar a plecat singurã
la hotel. Cine ar fi crezut. Sharon Stone, supranumitã “mitul erotic al
secolului XX”, recunoaºte lipsa vieþii sexuale? Într-un interviu acordat revistei “Hola”, diva mãrturisea: “Viaþa ºi dragostea sunt ca
oceanul. Uneori mareea este crescutã, alteori este scãzutã. Câteodatã
este precum deºertul. Pentru mine, acum, este precum deºertul
Mojave. Sunt o floare de deºert”. Sharon recunoaºte cã este singurã
ºi cã ar dori un tatã pentru cei trei fii neastâmpãraþi. Regretã cã are
admiratori numai din rândul tinerilor de 20 de ani, care se îndrãgostesc de imaginea ei de femeie fatalã din “Basic Instinct”. Nu con-

