
БРИТНИ СЕ РАЗВЕДУВА!

Бритни Спирс поднела барање за развод од 
лицето К.Ф. Таа бара законско и физичко 
старателство врз нивните две деца, со тоа што 
другата страна би добила некои разумни права 
на посета. Барањето е 
поднесено истиот ден кога 
на американската јавност 
Бритни й го прикажала 
воскреснувањето на 
нејзиниот неверојатно 
атрактивен физикус при 
ненадејното појавување во 
шоуто на Дејвид Летерман. 
Спирс најмила вистински 
"тешкаш" во категоријата 
адвокати за развод на 
познати личности т.е. 
адвокатката Лора Васер, која 
има раздвоено голем број  
ВИП фаци, меѓу кои и Анџелина Џоли и Кифер 
Сатерленд. Се зборува дека неодамна и Риси 
Уитерспун и Рајан Филип ги побарале нејзините 
услуги, но Васер ги одбила од лични причини.

ДИЈАЗ БАРА 30 МИЛИОНИ ДОЛАРИ

Популарната актерка Камерон 
Дијаз не сака трачеви, па за 
огромни пари го тужеше 
"National Enquirer" поради 
објавата на наводно лажната 
вест за нејзина врска со 
оженетиот продуцент Шејн 
Никерсон. Кога уредниците на 
таблоидот дошле до папарацо 
фотките на кои овие двајца се 
бакнуваат во грмушките, брзо 
заклучиле дека Камерон го 
измамила долгогодишниот 
дечко Јастин Тимберлејк со 

продуцентот на своето шоу "Трипин"на МТВ. Таа и 
Шејн брзо ја демантирале веста. Никој не можел да 
им го докаже спротивното и таблоидот сега бара 
вонсудска нагодба за да не мора да плати 30 
милиони долари.
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"ROLLING STONES" НАЈСКАПИ

Со 6 милиони евра, колку што неодамна 
добија само за еден концерт, "Rolling Stones" 
станаа убедливо најплатен бенд на светот. Пред 
четири години славната британска група доби 
многу квалитетна 
понуда од 4 милиони 
за да настапат на 
роденденската 
забава на 
тексашкиот 
милијардер Дејвид 
Бондермен. Овој пат 
ја зголемија цифрата 
на 6 милиони за 
еден приватен 
концерт, што досега е незабележителен рекорд. 
Богатите индустријалци и бизнисмени не 
прашуваат колку чини нивниот омилен бенд, 
предводен од легендарниот Мик Џегер, за да ги 
забавува во текот на една вечер. Веднаш зад 
"Rolling Stones" се "The Eagles" со 5,7 милиони 
евра по концерт. Следуваат канадската пејачка 
Селин Дион, која бара 5 милиони за настап и 
британскиот поп пејач Елтон Џон, кој неодамна 
доби милион фунти за да пее на една венчавка.


