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Ha a sztárfilmekből nem elég egy, akkor januárban nézze a Paramount Channel-t
csütörtökönként, ahol rögtön két film is érkezik egymás után, többek között Drew Barrymore-tól
is. De vajon mennyit változott a csinos sztár két film forgatása között? Ezt a filmcsatorna nézői
az E.T. – A földönkívüli és a Jószomszédi iszony című alkotásokon keresztül követhetik majd
végig.

A kis Drew Barrymore hamar híres lett
A magyar származású Drew Barrymore már gyerekként az érdeklődés középpontjába került,
ugyanis tiszteletbeli keresztapja, Steven Spielberg hamar felkarolta. 1982-ben, 7 évesen már az
E.T. – A földönkívüli című filmben tündökölhetett: alakítását a minőségi filmeket sugárzó
Paramount Channel nézői január 12-én tekinthetik meg.

Már fiatalon alkohol- és drogproblémákkal küzdött
Drew az E.T. sikere után robbanásszerűen a rivaldafénybe került, amit nehezen dolgozott fel:
már nagyon fiatalon alkohol- és drogproblémákkal küzdött. Olyannyira a káros szenvedélyek
rabjává vált, hogy 15 évesen elvonóra kellett mennie. Csak a kitartásának köszönhette, hogy
idővel sikeresen összeszedte magát és további nagysikerű alkotásokban csillogtathatta meg
humorát és rendkívüli tehetségét.

Talpra állt és karrierje újra szárnyalni kezdett
A kis űrlényről szóló alkotás huszadik évfordulója után egy évvel kezdték forgatni a
Jószomszédi iszonyt, amelyet a Paramount Channel nézői szintén láthatnak majd csütörtökön.
A filmben a csinos színésznő Ben Stiller párját alakítja, akiknek életét egy ravasz idős hölgy
próbálja megkeseríteni.

A minap a Golden Globe-on is tündökölt
Drew Barrymore mostanság válása miatt is az érdeklődés középpontjába került, viszont az idei
Golden Globe-díjátadón nem magánéleti problémáival, hanem elképesztően vékony alakjával
döbbentette meg a közönséget. A nagyszabású eseményen Meryl Streep is részt vett, aki
amellett, hogy emlékezetes beszédet tartott, januárban szintén duplázik és premierrel is érkezik
a Paramount Channel műsorán.
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Január 12-től csütörtökönként dupláznak a sztárok a Paramount Channel műsorán, a
Viacom csoport filmcsatornáján

Január 12. Drew Barrymore: 18.40 E. T., a földönkívüli / 21.00 Jószomszédi iszony
Január 19. Audrey Tautou: 18.50 Isten nagy, én kicsit vagyok / 21.00 Lakótársat keresünk
Január 26. Meryl Streep: 18.55 Jól áll neki a halál / 21.00 Marvin szobája
Premierfilm / Január 13. Meryl Streep: 21.00 Veszélyes vizeken
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