
ДЕЦАТА НА МАЈКЛ ЏЕКСОН 
БЕЗ МАСКИ

Мајкл Џексон прв пат во 
јавност ги пушти своите деца 
без маски. Со години тој не 
дозволуваше јавноста да им ги 
види лицата. Додека кралот на 
поп музиката најавува 
враќање, јавноста се прашува 
чии се тие деца. Двете деца на 

Мајкл Џексон, Принц Мајкл Парис и Принц Мајкл 
Втори, наречен Бланкет, викендов се снимени 
заедно со дадилката во еден забавен центар во 
Лас Вегас, при што прв пат на себе немале маски. 
Според фотографиите, а и по зборовите на 
многумина кои ги виделе децата, тие физички 
повеќе личат на нивната наводна мајка Деби Роу, 
а помалку на својот славен татко. Со тоа 
продолжуваат шпекулациите дека Мајкл Џексон 
не им е ниту биолошки татко, туку дека 
генетскиот донатор е ѕвездата на филмот "Сам 
дома", Мекколи Калкин, од кого Мајкл со години 
е фасциниран и е во блиски односи. Калкин како 
дете се појави во спотот на Мајкл Џексон, Black 
or White, а пријателството меѓу нив продолжува 
до денес и токму 
неговото сведочење во 
2005 година беше меѓу 
клучните за 
ослободување на пејачот 
од пресудата во случајот 
на злоставување деца.
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JAY Z ЌЕ ЈА РЕДИЗАЈНИРА 
COCA COLA

Хип хоперот, продуцент и 
креатор Jay Z ќе помогне во 
дизајнот на новата 
амбалажа за Cherry Coke 
(кока кола од вишни). 
Неговата компанија 
"Rocawear" ќе осмисли ново 
пакување за компанијата 
"Coca Cola", а ќе биде 
задолжена и за рекламната 
кампања. 

"Jay Z снима музика, им помага на младите, 
има своја модна линија, им 
помага на компаниите во 
маркетингот. Сака да 
учествува во редизајнот на 
еден бренд, а токму поим за 
бренд е Coca Cola", изјави 
претставникот на "Rocawear" - 
Dzamil Spenser. 

Jay Z лично го претстави 
новото шише на модната 
седмица во Њујорк, која 
почна на 7 февруари.

СКАРЛЕТ И ЏАСТИН ВО ЉУБОВНА 
ПРЕГРАТКА

Иако тврдат дека се само 
добри пријатели, сепак 
дефинитивно меѓу Џастин 
Тимберлејк и Скарлет Јохансон 
има хемија. За време на 
снимањето на спотот за 
Џастиновата нова песна "What 
Goes Around", Скарлет и 
Џастин 
уверливо 

одглумиле љубовна сцена. 
Неодамна Џастин ја прекинал 4-
годишната врска со Камерон 
Дијаз, а за тоа време Скарлет се 
забавувала со Џош Хартнет. По 
Џош таа е видена на интимна 
вечера со Марк Валберг, но 
круговите блиски на Скарлет 
тврдат дека е во љубовна врска 
со Тимберлејк.

ШЕРЛИЗ ТЕРОН НЕ ЗНАЕ 
КОЛКУ Е ЧАСОТ

Поранешната 
оскаровка и модел 
Шерлиз Терон завршила 
на суд, бидејќи не била 
чесна "спонзоруша". 
Рекламирајќи 
часовници, својата 
ексклузивна рака им ја 

дала на многумина, а не само на Raymond Weil. 
Шерлиз Терон требала да ги носи само 
швајцарските часовници Raymond Weil, според 
договорот кој го склучила со дизајнерот, но таа 
му се "продала" и на Dior и на многу други, а не 
смеела такво нешто да прави ниту 
добротворно. Судејќи според судскиот 
записник, преубавата Шерлиз примала "добри 
средства" за да биде заштитно лице на рачните 
часовници Weil, 
односно според 
договорот требала 
ексклузивно да ја 
застапува оваа 
марка во периодот 
од 2005 до 2006 
година.


