
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БИЈОНСИ, 
НАЈМЕН ПОСЕБЕН АВИОН

Популарната пејачка 
тргна заедно со својот 
љубовник во Јужна 
Африка во најновиот 
Боинг 747, кој го 
натоварија со "брдо" 
куфери. Поради тоа, 
беше потребно да се 
најми посебен чартер 
лет кој ќе ги пренесе од 
Њујорк до Јоханесбург. 
"Тајниот пријател" им 
открива на новинарите 
дека парот на одмор 
понел толку многу работи , така што повеќе 
личело дека се селат од Америка. Всушност, 
за нив немало место во редовната авионска 
линија на компанијата "South African Airways", 
кои за себе купиле билети во прва класа. При 
доаѓањето на Бијонси, Џеј Зи и нивниот 
екипаж, кој броел 50 луѓе, при одењето на 
познатото сафари секој ден по четири пати ја 
менувале својата облека и глумеле манекени 
во пустинската жега.

МАДОНА СЕПАК ПОСВОИ ДЕТЕ

И покрај тоа што информацијата беше демантирана, 
Мадона сепак посвоила дете од Африка, тврди неговиот 
татко, велејќи дека е среќен што син му ќе побегне од 
сиромаштијата во Малави. Списанието "The Sun" објави 
фотографија од пејачката, со сафари шапка, насмеана 
со детето кое наводно го посвоила. Минатата седмица 
претставникот на Мадона ги демантира коментарите на 
официјалните претставништва на африканската држава 
дека посвоила дете, 13-месечниот Давид Банда, чија 
мајка умрела откако настанале компликации при 
породувањето. 

Таткото на 
момчето, Ѕохане 
Банда, за 
медиумите изјави: 
"Многу сум 
среќен. Како што 
можете да видите 
во моето село има 
голема 
сиромаштија". 

Банда, кој вели 
дека нема 

можности да го одгледува синот, не се сретнал со 
Мадона, но му било кажано дека детето е посвоено од 
"позната американска пејачка". 
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ЕВА МЕНДЕЗ ЗАВИСНИЧКА ОД RED BULL

Секси глумицата 
Ева Мендез признала 
дека некогаш била 
вистинска зависничка 
на Ред Бул. 
Преубавата латино 
ѕвезда позната по 
улогите со Вил Смит 
во "Hitch", наводно 
пред секое снимање 
нарачувала по цел 
пакет од овој 
енергетски напиток. 

"Имав многу 
работни обврски минатата година и ми беше 
потребно нешто што ќе ми помогне, а тоа да не биде 
дрога, па така Ред Бул ми стана идеално решение", 
рекла Ева која, исто така, признава дека по 
долготрајното земање на Ред Бул успеала да го 
"откачи", бидејќи й го оштетувал црниот дроб.


