И CHRISTINA ЌЕ СТАНЕ ВОСОЧНА
Christina Aguilera e следната
ѕвезда која ќе добие восочна
фигура во лондонскиот музеј
"Madame Tussaud". Фигурата со
ликот на поп пејачката ќе биде
промовирана следниот месец,
за да се совпадне со крајот на
нејзината британска турнеја.
Фигурата ќе биде со новиот
имиџ на Christina Aguilera во
стилот на 20-тите години и ќе биде сместена во
импровизирана интерактивна шминкерница.
Christina е единствениот женски претставник на
шоу бизнисот, кој годинава добива фигура во
музејот "Madame Tussaud". Инаку, актуелна е со
третиот студиски албум "Back To Basics", кој беше
на првите места на албумските листи во 13
земји.

МАЈКЛ ЏЕКСОН ЌЕ СЕ ЖЕНИ
Некогашниот популарен пејач, Мајкл Џексон,
планира да се венча со дадилката на своите три
деца. Откако беше протеран од Дубаи, тој живее во
Ирска со 39-годишната дадилка Грејс Рварамба, а
наскоро планираат да се венчаат во Швајцарија.
Неговите деца,
осумгодишната Парис,
четиригодишниот Принц
Мајкл втори и
двегодишниот Принц
Мајкл, Грејс веќе ја викаат
мамо. Но, веднаш по
објавувањето дека ќе се
венча за Мајкл Џексон, за
Грејс излегоа гласини дека
таа веќе е во брак, и тоа
десет години. Мајкл, пак,
може мирно да му се посвети на планирањето на
венчавката откако заврши неговиот судски развод
со поранешната сопруга Деби Роу, која е мајка на
неговиот најстар син и помалата ќерка.

SNOOP DOG - УАПСЕН ПА ПУШТЕН
Раперот Snoop Dog, чие вистинско име е Келвин
Броадус, уапсен е минатата седмица на аеродромот
Боб Хоуп заради поседување дрога и оружје. Snoop
Dog платил кауција од 35.000 долари за да се брани
од слобода, а на
суд мора да се
појави на 12
ноември.
Полициските
службеници на
аеродромот го
застанале
познатиот
рапер во зоната
за паркирање
на автомобили,
заради кршење на правилата. По пребарувањето
на неговиот автомобил, службениците пронашле
пиштол и марихуана. Окружниот обвинител на
округот Orange Сounty размислувал да покрене
обвинение против Snoop Dog, откако минатиот
месец, во неговата торба полицијата пронашла
пендрак на расклопување, кога на аеродромот
раперот влегувал во авионот кој летал за Њујорк.
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