
СТИНГ: ДЕНЕШНАТА МУЗИКА Е 
НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА

"Рок музиката 
дојде до точка на 
стагнирање, ништо 
ново веќе не се 
случува, само ми е 
малку здодевна", 
изјави Стинг, кој го 
изрази своето 
незадоволство и 
објави потрага по 
нови и поинтересни 
ритми. Некогашната 
пејачка група "Police" 
ја дијагностицираше 
состојбата во современата рок музика и 
изјави дека станува збор за стагнирање.

"Рок музиката веќе не напредува, здодевно 
ми е. Попрво би слушал музика од XVI век 
отколку нешто ново", рече тој. 

Стинг никогаш не останува само на 
зборови. За да ја докаже својата посветеност 
на класичната музика, неодамна го објави 
албумот со својата верзија од музиката на 
John Dowland, музичар од XVI век.

ТРАМП ПРОМОВИРАШЕ НОВ ПРОИЗВОД

Ексцентричниот 
американски 
милијардер 
Доналд Трамп 
одлучи да ја 
прошири линијата 
производи под 
свое име, па во 
САД сега можат да 
се купат не само 
машки костуми, 
рачни часовници, 
тоалетна и вода за 
консумирање, 
туку и вотка од 

врвна класа од марката "Трамп". Со овој чекор Трамп 
одлучи да заработи на сè поголемата популарност на 
вотката на Запад. Светскиот пазар на вотка се 
проценува на 12 милијарди долари и е во постојан 
пораст. Трамп го почна производството на "трамп супер 
премиум вотка" во соработка со компанијата "Дринкс 
американс холдингс". Како и сите други производи со 
името на Трамп, новиот производ е ориентиран на 
платежно способните потрошувачи и спаѓа во 
сегментот на познати марки вотка.
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НАЈСКАПИОТ РАЗВОД НА СВЕТОТ?!

На рускиот тајкун Роман 
Абрамович му се заканува 
најскапиот развод на светот. 
Неговата втора сопруга Ирина, 
поранешна стјуардеса на 
рускиот "Аерофлот", реши да 
стави крај на 15-годишниот 
брак, во кој имаа пет деца. По 
шушкањата за наводната врска 
меѓу Абрамович и 23-годишната 
убавица Дариа Жукова, Ирина ги изнајми двајцата 
најдобри адвокати во Британија. Таа се надева дека 
бракоразводната парница ќе й донесе 5,5 милијарди 
фунти, половина од богатството на најмладиот 
светски милијардер. Роман Абрамович, сиромашно 
руско сираче со еврејско потекло, почна како 
сопственик на мал приватен бизнис во 80-тите 
години, а дојде до орден за посебни заслуги во 
развојот на економијата на руската автономна 
област Чукотка. Од 2003 година тој е сопственик на 
британскиот фудбалски клуб "Челзи" и е втор 
најбогат бизнисмен во Британија.


