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Số 213 - Chuyện thời sự :

Những cặp vợ già chồng trẻ nổi
tiếng thế giới
*
VOV.- Sự chênh lệch tuổi tác vợ già chồng trẻ của
những cặp nổi tiếng này có thể xuất phát từ tình yêu,
một số trong đó dường như "nghiện" kết hôn.

Ông Emmanuel Macron (39 tuổi) - Tổng thống Pháp
kết hôn với bà Brigitte Marie-Claude Trogneux (63
tuổi), người từng là giáo viên của ông. Hai người
không có con chung, bà Trogneux có 3 con riêng, con
cả của bà sinh năm 1975, hơn ông Macron 2 tuổi.

Hugh Jackman kết hôn với Deborra-Lee Furness vào
năm 1996, khi ông 28 tuổi và bà 41 tuổi. Đây là cuộc
hôn nhân đầu tiên và duy nhất của cả hai người. Họ có
hai con nuôi.

Nick Cannon kêt hôn với Mariah Carey năm 2008,
khi anh 28 tuổi và Carey 40 tuổi. Cặp song sinh của họ
- Monroe và Moroccan ra đời năm 2011. Đây là cuộc
hôn nhân đầu tiên của Cannon, còn Mariah Carey
trước đó đã kết hôn với Tommy Mottola từ năm 19931998.

Đạo diễn Guy Ritchie kết hôn với Madonna vào năm
2000, khi ông 32 tuổi và Madonna 42 tuổi. Con trai
của họ, Rocco, sinh tháng 8/2000, họ nhận nuôi bé
David năm 2008. Hiện cặp đôi đã ly hôn. Đây là cuộc
hôn nhân đầu tiên của Ritchie. Madonna trước đó đã
kết hôn với Sean Penn từ năm 1985-1989 và có hai
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người con khác.

Ngôi sao Kick-Ass Aaron Johnson kết hôn với Sam
Taylor-Wood vào năm 2012, khi anh 21 tuổi
vàTaylor 44 tuổi. Vào thời điểm kết hôn, cặp đôi này
đã có hai con, sinh năm 2010 và 2012. Taylor-Wood
trước đó đã cưới Jay Jopling và có hai người con, sinh
năm 1995 và 2007.

Ngôi sao trẻ Taran Noah Smith kết hôn với Heidi
Van Pelt vào năm 2001, khi ông 17 tuổi và bà 33 tuổi.
Đôi vợ chồng mở nhà hàng ăn chay Playfood năm
2005. Họ nộp đơn ly hôn vào năm 2007.

Năm 2013, Tina Turner kết hôn với Erwin Bach sau
khi hẹn hò hơn 25 năm. Khi đó, bà 74 tuổi vàErwin 58
tuổi. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Turner. Người
chồng đầu tiên của bà là nhạc sĩ, nhà sản xuất Ike
Turner.

Mary Tyler Moore kết hôn với Robert Levine vào
năm 1983 khi bà 47 tuổi và Levine 29 tuổi. Đây là
cuộc hôn nhân thứ ba của Moore.
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Demi Moore kết hôn với Aston Kutcher năm 2005
khi cô 43 tuổi và Aston 27 tuổi. Họ ly dị vào năm
2013. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Kutcher và
thứ ba của Moore. Người chồng thứ hai của Moore là
nam diễn viên Bruce Willis.

Joan Collins kết hôn với Percy Gibson vào năm
2002 khi bà 69 tuổi và Gibson 37 tuổi. Đây là cuộc hôn
nhân thứ năm của Collins.

Elizabeth Taylor kết hôn với Larry Fortensky vào
năm 1991 khi bà 59 tuổi và Fortensky 39 tuổi. Họ ly dị
vào năm 1996. Taylor kết hôn 8 lần với 7 người đàn
ông.

Carol Burnett cưới Brian Miller năm 2001 khi bà 68
tuổi và Miller 45 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của
Burnett.
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Ivana Trump kết hôn với Rossano Rubicondi vào năm
2008 khi bà 59 tuổi và Rubicondi 36 tuổi. Cuộc hôn
nhân kết thúc trong vòng chưa đầy một
năm. Ivana Trump đã kết hôn ba lần trước đó. Người
chồng thứ hai của bà là Tổng thống Mỹ Donald
Trump.

Norma Shearer kết hôn với Martin Arrougé vào năm
1948 khi bà 46 tuổi và Arrougé 26 tuổi. Hai vợ chồng
sống bên nhau cho đến khi bà qua đời vào năm 1983.
Trước đó, bà đã kết hôn với nhà sản xuất Martin
Arrougé từ năm 1927 cho đến khi ông chết vì bệnh
viêm phổi vào năm 1936.

Edith Piaf kết hôn với Théo Sarapo vào năm 1962
khi bà 46 tuổi và Sarapo 26 tuổi. Hai người ở bên nhau
cho tới khi Piaf qua đời vào năm sau đó. Đây là cuộc
hôn nhân thứ hai của bà.
Theo Ranker
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