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recunoaºtem, fascinantã.
Rodney Pike este un ilustrator umoristic, desigur, cu
multã experienþã în artã ºi desen grafic, dar ºi în ilustraþia
numericã. El oferã ilustraþii în fel ºi chip, specializânduse în foto-caricaturã, ilustraþii-manipulate, dar ºi în ilustraþii umoristice ºi politice, perfecte pentru reviste-magazin, pentru cãrþi, ziare etc. Clienþii sãi sunt ºi ei de primã
mânã: societãþile care editeazã FHM, Tennis Magazine,
dar ºi Bauer Media, Miller Publishing Group ºi
Catchphrase Divertissement.
Caricaturist american talentat ºi cum spuneam plin de
umor, Rodney Pike este membru al “International Society
of Caricature Artists”. Nãscut la Baton Rouge, în
Luisiana, cu strãmoºi în Franþa, care au trãit încã din anul
1500, Rodney este un autodidact, fãrã nicio pregãtire de
specialitate nici în artã, nici în ilustraþia cu caricaturã,
nici în fotoshop. L-a impus ºi îl þine acolo sus, în top, doar
talentul sãu uriaº ºi cele 16 ore de muncã zilnicã.

Snoop Dogg
Rapperul american Snoop Dogg se pregãteºte sã lanseze
pe piaþã prima lui carte, intitulatã “Rolling Words”, ale
cãrei pagini sunt fabricate din foiþe pentru rulat
þigarete. De altfel, este renumit pentru pasiunea pentru
marijuana ºi pentru trabucuri. “Rolling Words” are
paginile confecþionate din foiþe pentru rulat þigarete.
Prietena care l-a inspirat sã scrie este Rihanna, iar
petrecerile date de ei sunt înecate în alcool ºi substanþe
interzise. Zilele trecute, rapperul american a postat
fotografii în care aratã cum decurg party-urile lor.
Rihanna avea în gurã un joint imens, iar petrecãreþii îi
lãsaserã un mesaj pe abdomen: “Thug life”.

The Rolling Stones
“The Rolling Stones” este o trupã englezeascã care a
devenit popularã la începutul anilor 1960. A fost formatã la Londra în 1962 de Brian Jones, Mick Jagger ?i
Keith Richards. “The Rolling Stones” au lansat 55 de
albume ?i compila?ii ?i au avut 37 de piese în top-10
singles. În 1989, a intrat în Rock and Roll Hall of Fame
iar în 2004, revista Rolling Stone i-a clasat pe locul 4 în
100 Greatest Artists of All Time. Au vândut peste 200
de milioane de albume în întreaga lume

Rowan Atkinson
Mr Bean este cel mai de succes personaj interpretat de
Rowan Atkinson. Cu toate acestea, actorul, 56 de ani,
crede cã este prea bãtrân sã-l mai joace. Gafele lui Mr.
Bean au intrat pe micile ecrane pentru prima datã în
1990 ºi a avut un succes imens, înregistrând încasãri de
peste 18 milioane de lire. S-au fãcut ºi douã filme, care
au adus ºi ele încasãri 305 milioane de lire la nivel
naþional. Rowan îºi descrie rolul ca pe cel al unui copil
în trupul unui adult. Mi-a plãcut mereu Mr. Bean, îl
vãd ca pe un personaj fãrã vârstã, iar eu nu mai sunt
aºa”.

Franck Ribery
Franck Ribery a devenit sportivul francez cel mai bine
plãtit, dupã ce în 2011 a înregistrat 11,4 milioane de
euro. Pânã sã-l cunoascã pe Hagi, Ribery era doar un
fotbalist francez. Cele 14 meciuri din campionatul
Turciei i-au schimbat însã destinul. Ribery a devenit
unul dintre cei mai buni mijlocaºi din lume. Chiar dacã
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