
u Herceg 
Novom 
postoji nesto 
gotovo 
bizarno, sto 
Simpsona сјпј 

, . 
srеСПlm 

tlanlca sastava "Rfth Нar
mony~ koIl se prosIav\o u 
amerI/koj _ rljalltlja "Х 
Factor-, к.nII8lК8b81D. 
izvi111a se fanovIта zboи 
toga !to је napustl'" koo
cert u Selnt Lulsu PrIJe kra
ја, PI~ eonUne.com. 
prema ranljlm reporta!ama 
sa koncerta, mtada рје
vaflca је napustlla scenu, 
ostavljajull swje koleglnla!. 
а па razofarenje fanovа, пl
је ,. Vlatlla оо kraja kon
сепа, fak ni nakon POSI~ 
dnje pjesme. 
Ubrzo nakon toga па 
dru~im rnrefama 
oka.fila је VIdeO poruku u 
kojој se Izvinjava fanovIma. 

u zomblje. Pet stotШa BO~ 
din.a kasnije, Covjeeanstvo 
predvodi rзzviјеna аvШza
сја Inka, u borbi zaglobalnu 
prevlast protiv Кineи. 
"Мi шrtvi" su u Francus

koj doCekani sa 
odtdevljenjem jer donose 
neke оо najljepSih stranica 
koје је Кordej ikada nacrtao. 
Formalno u zombi tematici, 
шј se strip Ьауј ozЬЩnim 
temama, poput fil0z0fije ili 
UПIјеtnosО. 
О Кordejevom renomeu 

govori i ёinјеniса da ga је 
Francuska odlikovala orde
пот Viteza reda umjetnosti 
i knjii.evnosti - najve&:n 
drfavnim рriznanјет u tim 
oblastima. 

Igor Кordej је i g1obalno 
najpoznatiji strip crtac sa ju
goslovenskih рrostоса. 
Roden је u Zagrebu, tтenut
по iivi i stvara u вeogradu. 
уеё sa 18 вodina Ыо је c1an 
umjetniCke skupine "Novi 
kvadrat". Radio је za Ьroјпе 
easopise na prostoru biVSe 
Јщoslaујје. Njegovi stripovi 
objavljivani su sirom Evrope 
iJufne Amerikе,аkэsniје i u 
Щеуетој Americi, вдје је za 
мarvel, Dark Horse, ос Со
mics crtзо, izmedu ostaJog, 
X-Mena, 1'aгz.ana i Ratove 
zvijezda. U Kordejevoj ы
bliografiji su i "L 'Нistoirese
crete" "Ernpire", "Le соеш 
des batailles", ,,1'aras вoul
ьа" neka od omiljenih i naј
ЬоlјЊ djela evropskog stri
ра. 

Ј vПiam Simpson, зtоп
border najpopu1amije рЬ
пеtaЛlе тv seПје Јgrз рп
језtoЬ", koji је u bogatoj Ь
пјеП crta.o вetmena, sudiju 

Dodijeljene i 
Strip Atelier 
nagrade 

Оап ranlle. 1!IOlbom S1rlP 
пtilti!. PI~iJ(i! 1 "Јorу Ьor
defa u r,alerlji JOSlp Вера 
Benkalllc Oflloren је deseti 
Hercepnallski strip feslillal 
(HSF ). 
Tom prillkom 11' il loi'eno 
60 f,)doll,). ,) neki od uces
nika. kaa sto su Simpson i 
Iltak Sitar su i crtnli pred 
publikom 
U "ј ајПОЈ afmosferll РО· 
malo nefarmalnoim 0111,1· 
г аПјИ 5ekretarka Ја kultu
ги u Qpstini Негсер, NOIII 
Tamara LE!petlc је Isl')· 
kla da su ··kontlnuilel i 
kllalllel fesll11nla oprpdlje· 
lili da оп paslane manl
festacija od ЈпаСаја 1а 
grad·· 
Organllalofl Nebojsa 
Mandit i Јоуап Subotit 
lajedno 'и ol11orill Fesll11al 
i istakll da ··emoclla kOja 
Nikolu (игсјпа 5precalla 
da gOllori оnа ista kOja ga 
ј е ponukala da 5111' 0110 
SI11ori·· 10;108 dana рго
glaseni su i nagradeni па 
konkursu '·Strip Atelier"'. а 
ргуа nagrada ј е dod ijeljP
па. Tihomiru Tikullnu 
1а rad "'Fakeri'·. druga [а 
rad ··8ez nasIOllJ·· autora 
Luke Cakita I {геса 5(1'· 
пагја ··Vladi1! smphn·· 
Janka Ramanovlca I п
Је!: JE!rlsaVE!te Fotit 

КДВЕLO IZ FIFТH HARMONY SE IZVINILA FANOVIMA 

NapustiJa binu па polovini 
kоп~zbogаDkяoznosa 

·Ј· .• 

LIL VEJN RAZMI~UA О PENZIJI? 

"Тгепutпо sam гапјiv i 
mепtаlпо рorаzеп" 

N 
akon sto је па 
svom profilu па 
ТWitteru okatio 
nejasnu poruku, 

оЬоиуаocl repera LU vejna 
su se uplasili da Ы uskoro 
mogao da najavi роуЬеепје 
iz muzicke karijere. 
"Тrenutno sa.m rзпјју i 

шепtalnо роndеп. Dugu
јеm zahvalnost svim тојiш 
fanovim.a, ali ја sam za
vrsio", парisaо је repe.r па 
druStvenoj шrefј ТWitter. 

ubrzo nakon ovog, шli
јоојо је novi tvit, u kojem је 

Lil Уејп dOOao da "пе trai:i 
safa1jenje, УеС spokoj". 

od kako је tvit objavljen, 
oboiavatelji spekulisu о to
те da је јооan оо autora 
pjesme "Sucker for Раin" 
koji је prije godinu dana оЬ
јаујо i svoj рео stud.ijski 
а1ЬUПl "freeWeezy АЈЬu.m", 
zvanil:no naјаујо da се se 
ре.nzјоnisэО. Као odgovor 
svima koji su se ukljuCili u 
polemiku, Lil Уејn је kratko 
odgovorio posЩе nekoli.ko 
зао: "неј, dobro sa.m. Ne 
tripujte se". Мон. 

Dreda, Тransformerse, Ind.i· 
janu Dionsa, Osmog put:ni
ka i druge, ponovo је u Her
ceg Novom.. Вio је gost u 
februaru па prvom zimskoт 
strip vikendu, i iШее da $е U 

na§u z.emlju i Herceg: Novi 
zaljubio na рм pogled. 
"Ovaј grad је toliko lud i 

d.ivan. Nakon dva dana ,је
d.nu пОС SПlо se Vdo щпо 
rastali, jer smo rad.ili strip 
program. Nismo mogli п! da 
spavamo u tri ujutru. CUo 
sa.m тшiku iz nekog bara u 
gradu. OtiSao ~ da slikam 
рејsзZe. Кada је muzika ро. 
staJa јаёа, рпышo sam se i 
rekao saш: 'Veeeras eu ыо 
lokalac, pieu опо prokleto 
рјее koje vi pijete', а rijee је, 
naravno, о rak:iji USao sa.m u 
lokal, misleCi da те nikо пе 
poznaје. Sve је stalo, а јedan 
тошak је viknuo: 'Viliam 
SimpsonJ'. od tog momenta 
turka је POCela i trэјаЈа do 
7.Ore. Do 6 ujutrusmoostali", 
priea Siшpson, koji istiee da 
za nfega crtanје niје posao, 
УеС skoro "medicinsko stз
пје". 

"OVo radim УеС 30 godina i 
nikada neCu odustati. Do 
kraja iivota. Jer, sta da fЗ
dim kada budem u penziji? 
Da crtam, sta drugo?!", priёa 
Simpson. 

U Herceg Novom se оvШ 
dana рпёа da su DubrovCan.i 
Ьјј је grad Ыо јed.na оо 10-
kacija za snimanje,,1gre pri
jestola" , ljubomomi sto se 
Simpson ponovo vrзоо u шј 
boke1jski grad.. А рreшa пје
govim rijeCima Dubrovnik је 
prelijep, ali u "Herceg No· 
уот postојј neSto gotovo ы
zarnо, sto ga cini яeCnim". 

"!ао mI је "о SInOt nlsam 
~Ia konc:ert. lтаla sam 
PnМOU~ PrObIem sa ао
lCSIOZnO!tU 1 nISam bIIa u 
stantu da se vratim-, оь-
josnIla је ona. dodajutl В
novtma da Ih I11III1 da Јој је 
"Iskreno !ао". 
Кan1Ia је оо fijetl мpus
tIIa ыnu nakon PJeSme 
"Вoss". а kada је vef. ро
яаto prlmfetno da se ne 
vrata. jedna od n(enIh ko
leglnka је kazala da lта 
problema u gaJderobI. 
Rfth Harmony Iza kOJeS 
яоР SвJrnon К8U8I. llne I 111 __ _ 

!IOI. _ DIOIn 1 ~ 
~ILН. 
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E~LI GREJEM OTKRILA: 

вио тј је potrebno da 
nетат seks рrјје braka 
Plus size manekenka, 29~godl~nja EiU Gr8Iem, Р<Г 
zlrata је za naslovnlcu Eiie magaziпа za kanadsko 
tr1i~te, а u intervjuu tlm РОУodот prlfala је о zelji da 
роrтюgne druglm zenama da se oSjete slgumije ро 
pltanJu svog tijela, aiJ i шtо su опа i пјеп suprug 
fekaU bfak da Ы postali Intimnl. 
"Vjerujem da svllmarтю zada
tak. а rтюј је da pomognem 
zenama da shvate da su lijере. 
Svakoga dала dobljam poruke 
оо zena koje kaZU da nikada ne 
Ы obukle bIkJnl, da nlje те
пе-, tvrdl manekenka. koja 
Је u braku sa Dlutlnom 
Ervlnom ve( ~est godlГlil. 
U Istom razgovoru, ona је 
otkrlta da su оЬоје odlufШ 
da safekaju brak. kako Ы 
imali odnOSE!. 
~Roditelji su mj stalno go
уогili da је Ispravno fekati 
brak da Ы imao odnose, ali 
ја sam uradita suprotno. Д 
onda sam, zahvaljuJutl svom 
Ы~т momku shvatHa da 
treba da po~tujem svoje tljelo 
da Ы ga I mu~karac ~to~ 
уао", prlca опа I dodaje da 
isto pravllo пе vall za sva
koga. "Мепl је bilo potrebno 
da пеrпam seks Pf1Je braka.. 
МоЈ suprug 1 ја smo fekaU I 
to Је lmalo efekta. $а-
da паm је seks fan
tastlfan. оп те 
~tuJe VI~ Јег nisam 
OOustata", isprllala Је Gre-
јет М.Н. 
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POLICIJA NIJE NA~LA ORUZJE 

Advokat Krisa Вrаиnа 
tvrdi da ти је namjesteno 
Advokat probIematitnog pjevafa КП .. Brauna kazao 
је aтerlfklm medljlma da u ku~i zvliezde poUcija, tokom 
pretresa koji Је uslijedlo nakon ~o Је manekenka sa 
kojom Је Ыо u vezi prljavlla da је pok~o da је иЫје. 
п(Је prona!la пl oruz/e, ali п[ drogu. 
Кrlsov pravnl zastupnlk, Mark Ger8IOS, dodao Је da 
samlm tlm n[su pronadenl dokazi koji Ы potvrdill priCu 
ягапе koja ва optufuje. 
Вfaun, kojlje ranije Ыо u centru skandaia јег је pretukao 
svoJu tadilSnJu djevojku AQanu, ри~en је па slobodu 
po~o је odгedепа ka.ucija оо 
250 hiljada dotara. 
ВoIU Кј ...... bIv!a mls 
КallforniJe, ranije Је ka.
zala poli,lji da Је Braun 
uperlo pl~toiJ u пје
nu glavu, јег se 
ргеthodгю pred 
njlm divila dija
mantskoj ogrtlci dru
вов mu~karca. 
Geragos tvrdi da је рј4?* 
vafu namle~teno. te da 
Је prlfa potPuno izml~lje
па, а da pclicl!a Пlје pro-
niiSla пl ogrticu koJu Је тапе
kenka opisala. 
Policija sa druge strane пЈје 
ze~eta da koтentari~ de
talje zbog ugrozavanja 
dalje Istrage. М.Н. 


