
"QUEEN" ПОВТОРНО СНИМА!

"Queen" повторно 
собраа храброст и без 
харизматичниот Фреди 
Меркјури да влезат во 
студио. По 15-годишна 
потрага тие се 
задоволни од новиот 
вокал и од снимениот 
материјал, па почнаа 
со снимањето. 
Култниот британски 
бенд "Queen" повторно 
снима. По смртта на 
пејачот Фреди Меркјури во 1991 година, Меј, Тејлор 
и Деакон се повлекоа од музичката сцена и во текот 
на 15 години не објавија ниту еден сингл.

Сега, по сè изгледа, собрале доволно материјали, 
пронашле вокал кој ќе им одговара, станува збор за 
free-lance пејачот Паул Роџерс, и конечно одлучија 
да влезат во студио. Гитаристот Брајан Меј кажува 
дека ни сами не знаат точно што ќе се случи кога ќе 
почнат со снимањето. 

"Станува збор за познат состав во друго издание 
од она што некогаш беше 'Queen'. Сите сме 
возбудени и чекаме да видиме што ќе се случи".

НАОМИ ПОВТОРНО ОБВИНЕТА 
ЗА НАСИЛСТВО!!!

Супермоделот Наоми 
Кемпбел наводно й ги 
"зарила" ноктите в лице 
на својата терапевтка. По 
пријавувањето, 
полицијата ја привела, а 
според сознанието на 
британските медиуми, 
Наоми во притвор 
спиела цели 12 часа по 
исцрпното 
испрашување. Всушност, 
тие се скарале и во еден 
момент Наоми 
побеснела по што ја 
изгребала терапевтката. 
Нејзиниот менаџер 
изјавил дека верува во 
невиноста на својата 

клиентка, односно дека вистината ќе се покаже 
по полициската истрага. Последниве пет години 
Наоми осум пати била тужена поради насилство 
и вербално малтретирање на своите вработени 
и соработници.
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ЏЕСИКА ФЛЕРТУВА ON-LINE!

До неодамна 
учесничката во 
поранешното реално шоу, 
во кое стануваше збор за 
бракот, а сега разведената 
Џесика Симпсон 
очајнички бара 
"нормален" дечко. Според 
наводните изјави на едно 
американско списание, 
најпосакуваната 
американска ѕвезда по 
разводот со Ник Лачеј, 
кратко излегувала со 
музичарот Џон Мајром, 

меѓутоа не им одело најдобро. Со желба да го 
пронајде принцот на белиот коњ, Џесика креирала 
свој профил на MySpace.com каде што лажно се 
претставувала како срамежлива Тексашанка и 
деноноќно "чатувала" со машки.


