ЏОЛИ ГО ПОСВОИ ЧЕТВРТОТО ДЕТЕ

ЌЕ ЈА "РАЗГОЛУВА" МАДОНА

Холивудската актерка
Анџелина Џоли во Виетнам
посвои тригодишно дете.
Посвојувањето на Пекс Тиен
не е завршено и се чека
американските конзуларни
власти во Ханој да ги
прегледаат документите и да
му издадат американски
пасош. Се очекува овој
викенд, ако сè биде в ред,
Виетнамчето да биде со
своето ново семејство. Барањето за
посвојување Џоли го поднела сама, бидејќи
според виетнамскиот закон, невенчани двојки
не можат да посвојат дете. Станува збор за
дете кое како новороденче е оставено во една
болница во Хо Ши Мин. Подоцна било
однесено во дом за напуштени деца, а
потрагата по неговите
биолошки родители не
дала резултати.
Анџелина Џоли и
нејзиниот партнер Бред
Пит веќе имаат три деца,
од кои две се посвоени.

Поранешната
негувателка на децата на
Мадона, Мелиса Думас,
решила да ги објави сите
детали на славната поп
икона. Записот на 80
страници содржи детали за
бракот на Мадона и Гај
Ричи, однесувањето со
нивните деца, експериментирањето со
Кабала, како и тоа зошто го посвоила
сирачето Дејвид Банда. Покрај приказната
Думас приложила и бројни фотографии од
приватната колекција на Мадона, а
покажала и копија од
непотпишаниот
договор кој Мадона й
го врачила дури
откако дала отказ.
Негувателката ја
опишува Мадона како
тиранин, а за
деталите треба да се
почекаат записот и
фотките...

LINDSAY LOHAN ЗГАЗИ ПАПАРАЦИ
Lindsay Lohan, возејќи
се со пријателките во
BMW на мајка й, го избра
полесниот начин за да се
справи со папараците,
кои упорно ја чекале до
3 часот наутро. Според
очевидци, таа директно
го прегазила, а со тоа
(нормално) го испратила
во болница
идентификуваниот
папараци Giovanni Arnold.
Њујоршката полиција
направила увид на местото
на настанот, но според
сведоците, тие повеќе й
верувале на приказната на
Lindsay дека фотографот
сам се фрлил пред
нејзиниот автомобил.
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