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Mariah Carey, goala de Craciun
Articol de: Rita Malagesse
Daca majoritatea îsi serbeaza sarbatorile în familie, ascultand colinde
langa bradut, nu acest lucru se poate spune si despre Mariah Carey.
Cantareata a fost mai tot timpul extravanganta si noncomformista, asta
e clar. Ultimul exemplu îl reprezinta planurile ei de Craciun.

Mariah a facut de curand un anunt soc, declarand ca nu îsi poate
închipui un mod mai placut si mai frumos de a-si petrece Craciunul
decat dezbracandu-se si tavalindu-se în zapada. „De Craciun, voi face o
baie foarte fierbinte si voi iesi, asa, uda si goala, afara, unde ma
voi tavali prin zapada rece”.Ceea ce parea la început o gluma a
nastrusnicei cantarete s-a
demonstrat a fi chiar un adevarat „ritual” ce pare a fi o adevarata
traditie în Aspen, statiunea montana unde îsi va petrece sarbatorile.
„Cineva mi-a spus ca asa-i traditia în Aspen. Cine stie?! Poate m-a
pacalit, desi nu cred!", a explicat Mariah.

Cantareata în varsta de 37 de ani, devenita celebra pentru melodii ca
„Vision of love”, „Love takes time”, „I don't wanna cry”, „One sweet
girl”, „Heartbreaker”, „My all” si „Don't forget about us”, îsi va
petrece al zecelea an consectutiv sarbatorile la Aspen, fiind o clienta
a celebrei statiuni montane din 1997, cand înca era casatorita cu Tommy
Motolla, actualul sot al celebrei Thalia.

„Asa se face aici de Craciun. De zece ani urmez aceasta traditie. Este
o petrecere de zile mari. Mosi Craciuni în slipi, Craciunite în bikini,
oameni goi ce se tavalesc în zapada rece. E superb!”, a conchis
faimoasa cantareata. Aceasta declaratie survine la putin timp, dupa ce
cantareata s-a suparat pe o vedeta porno ca îi foloseste numele si ca
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fanii ar putea-o confunda cu ea.
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