
"POLICE" ЌЕ ГО ОТВОРИ 
ДОДЕЛУВАЊЕТО НА НАГРАДИТЕ 

"ГРЕМИ"

Британската група "Police", 
во оригинален состав, ќе го 
отвори годинашното свечено 
доделување на музичките 
награди "Греми", кое ќе се 
одржи на 11 февруари во Лос 
Анџелес, соопшти 
Американската академија за 
музички изданија. Во текот 

на кариерата бендот има добиено пет вакви 
награди и ги сними хитовите "Roxanne" и "Every 
Breath You Take". Музиката на групата, во чиј 
состав се пејачот Стинг, гитаристот Енди Самерс 
и тапанарот Стјуарт 
Копланд, е спој на реге, 
поп и рок. Тројцата 
музичари последен пат 
заедно настапија во 
2003 година. Свеченото 
доделување на 49, 
награда "Греми" ќе го 
пренесува телевизијата 
Си-Би-Ес.
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ROD STEWART - ЕДЕН МИЛИОН 
ДОЛАРИ ЗА ЕДЕН ЧАС

Rod Stewart (62) ќе 
заработи еден милион 
долари за само еден час.
Популарниот пејач ќе 
настапи на роденденската 
забава на американскиот 
богаташ Стив Шварцмен. 
Роденденската забава ќе 
се одржи во Њујорк, а ќе 
чини околу 4 милиони 

долари. На Род ќе му 
биде платено 
буквално сè, од 
превоз до 
сместување, а ќе ги 
изведува своите 
најголеми хитови. 

"Настапот ќе трае 
околу еден час", 
изјавил близок извор 
за британскиот 
таблоид "Sun".

НАЈБОГАТИТЕ ЖЕНИ ВО 
ШОУ БИЗНИСОТ

Со богатство од 1,5 милијарди 
долари американската и 
светската кралица на ток шоуто 
Oprah Winfrey и годинава е на 
прво место на Forbes списокот 
на најбогати жени од светот на 
шоу бизнисот. По неа следуваат 
Британката J. K. Rowling, која со 
серијалот книги и филмови за 
малиот Хари Потер заработи 
една милијарда долари. 
Пејачките Madonna, Celine Dion, 
Mariah Carey, Janet Jackson и Jennifer Lopez 
зазедоа половина од првите десет места, а меѓу 
десеттото и дваесеттото место има најмногу 

глумици. Најбогата манекенка 
на светот е Бразилката Giselle 
Bundchen, која со своите 
"скромни" 70 милиони долари 
се најде на 16. место на 
списокот на Forbes. 
Најбогатата ѕвезда на 
големото платно, Julia Roberts, 
е дури на осмото место, а 
Jennifer Aniston на десеттото.

БОРАТ МЕЃУ НАЈВЛИЈАТЕЛНИТЕ

Списанието "Џи-Кју" го 
прогласи Саша Барон Коен, 
човекот кој го создаде 
надалеку познатиот 
Казахстанец Борат, за еден од 
најмоќните луѓе во Велика 
Британија. Прв пат годинава 
Коен се појави на списокот на 
најмоќните на "Џи-Кју" и тоа 
заземајќи го 19. место, 
веднаш зад принцот Вилијам, 

а пред неговиот татко британскиот 
престолонаследник, принцот Чарлс од Велс.

"Уште од Џон Ленон ниту еден англиски 
уметник немал такво влијание врз светот. За 
него говореше Џорџ Буш, казахстанската Влада 
го критикуваше, а филмот беше на прво место 
по гледаност во САД", наведува 
"Џи-Кју". 

На списокот на списанието 
за најмоќна личност во Велика 
Британија се наоѓа министерот 
за финансии и главниот 
кандидат за иден премиер, 
Гордон Браун, додека на второ 
место е актуелниот шеф на 
Владата, Тони Блер.


