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Mozzik ndahet nga e dashura
Çifti fshin fotot nga rrjetet sociale
Reperi i njohur Mozzik dhe e dashura e tij Loreda i kanë dhënë fund

lidhjes së tyre. Lajmi u mësua pasi dyshja i ka fshirë të gjitha fotot
që kanë pasur së bashku në rrjetet sociale. Ende nuk dimë se cila ka
qenë arsyeja që ka shtyrë çiftin të marrë një vendim të tillë. Ndryshe
çifti para pak muajsh bëri publike lidhjen duke bërë madje edhe
dedikime dashurie shumë shpesh në rrjetet sociale.

Shkëndije Mujaj i
nxjerr të gjitha në Rugovë
Këngëtarja, transparente për ndjekësit

Ajo është një ndër këngëtaret që provokon shumë fansat me foto tejet të
nxehta. Bëhet fjalë për këngëtaren me format bombastike, Shkëndije
Mujaj. Shkëndija ka kohë që nuk ka sjellë ndonjë projekt të ri për fansat

e saj, megjithatë ajo është shumë aktive në rrjetet sociale. Shkëndija ditë më
parë ka realizuar një fotosesion ku vjen më seksi se kurrë më parë. Ajo këtë
set fotografik e ka realizuar në Bjeshkët e Rugovës. E veshur vetëm me të
brendshme transparente, Shkëndija ka pozuar mbi një motoçikletë. Kjo nuk
është hera e parë që ajo provokon, Shkëndijën shumë herë e kemi parë
pothuajse tërësisht lakuriq.

Fotot e çiftit nga destinacioni egzotik
Pas dasmës madhështore që realizuan Xhensila dhe Besi ata ikën

për pushime të muajit të mjaltit në ishujt Maldives. Javën e shkuar
folëm rreth këtyre pushimeve luksoze që çifti po kalonte në ishullin
egzotik. Por duket se dyshja e njohur e ekranit nuk e ka lënë me aq,
duke vijuar pushimet e tyre përrallore.  Pas ishujve Maldives ata po
vazhdojnë tani pjesën e dytë të pushimit të muajit të mjaltit në Dubai.
Të dy kanë postuar foto nga udhëtimet që janë duke zhvilluar pas
dasmës që realizuan në 1 shtator.

Xhensila dhe Besi pas Maldives
vijojnë pushimet në Dubai
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Nora na e sjell vjeshtën
ndryshe, duket “HOT”

PROVOKON

SHKURTE GASHI
shtatzënë?

Ilda Bejleri, poza tejet seksi
Ilda Bejleri lë pa fjalë me fotot e fundit. Bukuroshja, ka

postuar në llogarinë e saj në “Instagram” një set me foto ku
shfaqet tejet sensuale. Ajo ka joshur duke dalë me të
brendshme në ngjyrë të zezë, të cilat duket sikur do t’i
largojë. Fillimi i sezonit e ka nxehur mjaft Ildën, e cila ka
mrekulluar me format e sa. Ndryshe Ilda konsiderohet një prej
femrave më seksi shqiptare.

Ja çfarë thotë këngëtarja

Këngëtarja e mirënjohur kosovare, Shkurte
Gashi rrallë flitet për jetën e saj private. Ajo
është kujdesur që këtë anë ta mbajë larg
syrit të medias, megjithëse jo gjithmonë ja ka
dalë me sukses. Pak kohë më parë u fol për
një lidhje të Shkurtes, e cila për disa kohë as
nuk e pohoi e as nuk u mohoi. Por, duket se
këngëtarja është mërzitur nga fjalët që kanë
qarkulluar për të dhe reagimi ka qenë i
menjëhershëm në rrjetin social “Instagram”.
“Hajde rren hajde” ka shkruar Shkurtja.
Këngëtarja ka pasur një axhendë të ngjeshur me mbrëmje e koncerte.

Këngëtarja, Nora Istrefi shquhet për linjat seksi, por edhe për stilin e
veçantë që ka. Në foton e fundit që ka postuar në rrjetin social

“Instagram”, përpos kohës që është ftohur, Nora tregon se ka ardhur
vjeshta.”Hola september” shkruan Nora përbri kësaj fotoje ku vjen shumë
bukur dhe e veshur me elegancë. Aktualisht bukuroshja është duke
shijuar suksesin e këngës së saj të fundit “Gabime” publikuar një muaj
më parë.
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Rrëfehet moderatorja: Incidentet që nuk duken përpara kamerave

NEVINA SHTYLLA:
Ndryshimet që do të sjell në ekran dhe
marrëdhënia me Floriana Garon

“Si u bëra pjesë e ‘Jo Vetëm Modë’”

Pamela Aliaj

Nevina Shtylla ësh
të bukuroshja, e
cila do të jetë edhe

imazhi i ri i emisionit të
artit në TV “Klan”, “Jo
vetëm modë”. Lajmi ka
ardhur para disa javësh,
kur moderatorja edhe
vetë ideatorja e tij, Flori-
ana Garo, ka vendosur të
largohet nga Shqipëria
dhe nga ekrani. Bukuro-
shja Shtylla në një interv-
istë për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare” ka
folur për surprizat e reja
që pritet të shohim në “Jo
Vetëm Modë”, se si erdhi
propozimi dhe pritsh-
mëritë e saj për këtë emi-
sion. Gjithashtu, Nevina
ka folur edhe për mar-
rëdhënien me pjesëtarët
e tjerë të këtij televizioni,
për pasionet dhe për të
ardhmen jashtë televiz-
ionit.

Ju jeni një nga miset
shqiptare, e cila ka
zgjedhur rrugën e
televizionit si karrierë.
Përse zgjodhët këtë
rrugë?

Më tërhoqi ekrani dhe
mundësia për të dhënë
pak nga vetja në ekran,
pse jo për të qenë një
shembull apo influencë
pozitive tek shikuesit.
Puna në televizion është
pak art, pak letërsi,
teknologji, biznes e kësh-
tu me radhë. Ka pak nga
të gjitha.

Keni marrë pjesë
këtë vit në maratonën
e këngës. Si ishte si
eksperiencë? Do ta

bënit sërish?
Ishte një eksperiencë

fantastike. Më njohu me
shumë individë të talen-
tuar, profesionistë dhe
bëra miq të rinj shumë të
dashur. Do të doja ta
përsërisja pa diskutim.
Më ka dhuruar shumë
energji dhe pozitivitet.

Si i keni pasur mar-
rëdhëniet me Klea
Huten gjatë mara-
tonës?

Shumë të mira.
Ka pasur ndonjë in-

cident që u ka shpëtu-
ar kamerave?

Ka pasur shumë situ-
ata, të cilat mund të na
kenë vënë në siklet në
momentin kur kanë
ndodhur, një vonesë, një
pengim etj. Por mbeten
kujtime shumë komike
kur i mendon tani që ka
kaluar pak kohë.

Së fundmi jeni
zgjedhur për të drejtu-
ar programin “Jo
vetëm modë” në TV
“Klan”. Si erdhi propo-
zimi?

Ishte një propozim i
bërë nga drejtuesit e TV
“Klan”, që e pranova me
shumë kënaqësi. Ishte
një format i njohur për
mua, por këtë sezon i
kemi bërë disa ndry-
shime interesante, të cilat
publiku i ka pritur mirë.
Por do kemi të tjera të reja
për të zbuluar në javët
dhe muajt në vazhdim.

A keni pasur kon-
takte me Floriana Ga-
ron?

Deri tani jo.
A do të sillni ndonjë

risi në emisionin e TV
“Klan”?

Si thash edhe më parë,
ky sezon i ri vjen më
shumë ndryshime në
JVM, të cilat po i zbulojmë
gradualisht.

A keni pasur të tjerë
konkurrentë për të

drejtuar emisionin?
Nuk janë bërë audi-

cione. Ishte një propozim
direkt.

Me kë i ke mar-
rëdhëniet më të
ngushta në TV “Klan”?

Janë disa persona në
fakt, pa dashur të për-
mend emra konkretë.
Mbeten shumë të afërt
personat me të cilët
bashkëpunova gjatë “Ma-
ratonës” e sigurisht njo-
hjet e reja në këtë sezon
të ri po shndërrohen
gradualisht në miqësi
shumë të mira.

Me Vera Grabockën
do të doje të punoje?
Si i ke marrëdhëniet
me të?

Me Verën nuk jam
takuar shpesh. Padyshim
që do të doja të punoja
me të, do të mund të
mësoja shumë prej saj.

Përveç këtij propoz-
imi, kanë ardhur të
tjerë në formatet e TV-
ve për këtë vjeshtë?
Cilat kanë qenë?

Kanë qenë disa propo-

zimet që kam marrë e
kam diskutuar, por gjer-
sa sot jam këtu ku jam,
nënkuptohet që kam
zgjedhur me të mirën për
veten dhe nuk besoj se
vlen të përmenden deta-
je të tjera.

Përveç TV, cilat janë
pasionet më të mëdha
të Nevinës? Ku e sheh
veten në të ardhmen?

Shpresoj të vazhdoj ta
shoh në TV për një kohë
të gjatë. Për këtë po punoj
e këtë synoj të arrij. Sa
për pasionet, janë disa.
Mund të përmend lex-
imin, pikturën e mbi të
gjitha udhëtimet.

Keni qenë diskretë
lidhur me jetën tuaj. A
është dikush i rëndë-
sishëm në jetën e
Nevinës?

Janë shumë njerëz të
rëndësishëm në jetën
time. Kjo më ndihmon të
bëj përpara, të largoj
mërzinë e streset  e
përditshme. Duke e di-
tur që në jetën time ka
njerëz të mirë e të bukur
shpir tër isht  mbi  të
gjitha.
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Disa muaj pasi është përfolur divorci mes Albi Na
kos dhe Klaudia Pepës, dy protagonistët kanë
reaguar vetë.  Albi Nako i ftuar në emisionin “Ru-

dina” ka folur për herë të parë në lidhje me divorcin nga
balerina Klaudia Pepa. Gjatë një inserti të transmetuar
Albi u përlot duke parë disa nga momentet më të bukura
me ish- partneren e tij, pasi siç e theksoi edhe ai vetë,
nuk ishte i përgatitur për të folur mbi këtë temë. I pyetur
nga Rudina për mënyrën se si Albi e ka përballuar divor-
cin në momentin e parë, ai u shpreh se ka qenë një
periudhë e gjatë që çifti ka
menduar për ndarjen, nuk ish-
te vendim i nxituar. Madje, Albi
theksoi se Klaudia i ka kërkuar
atij të shtonin familjen e tyre
duke sjellë në jetë një fëmijë,
por ai duke menduar për kar-
rierën e saj, nuk ka pranuar.
Duke i shkuar më tej kësaj his-
torie, “Bluetooth” ka mësuar
se në fakt problemet e çiftit
kanë nisur rreth një vit e
gjysmë më parë. Me aq sa
kemi mundur të mësojmë
është se distanca ka qenë një
nga shkaktaret e ftohjes së marrëdhënies së tyre. Çifti
prej kohësh kishin menduar ndarjen, duke qenë se Klau-
dia kishte vendosur që të zhvillonte karrierën e saj në
Itali, ndërsa Albi po vijonte me punën e tij në Shqipëri.
Por duket se për hir të dashurisë që ndjenin për njëri-
tjetrin, dyshja ka ritentuar edhe njëherë të që vijojnë lidhjen
disavjeçare, duke “luftuar” edhe me distancën. Pas
thashethemeve në atë kohë për një ndarje mes tyre,
dyshja e konfirmoi ribashkimin me një puthje të nxehtë
‘live’ në emisionin “Dance with me”, shtatorin e shkuar.
Por, duket se edhe ky pajtim nuk zgjati shumë, pasi dy-
shja e njohur e balerinëve vendosi t’i japë fund. “Për mua
nuk ka rëndësi çfarë humbasim, për mua është e rëndë-
sishme personit në jetën tonë t’i lëmë mirënjohjen dhe
kujtimin e mirë gjithmonë. Për mua kjo është thelbë-
sore. Është gjë e mirë që ne ruajmë kontaktet, shkëm-
bejmë mesazhe dhe komente të mira. Pse kur dy njerëz
nuk janë më bashkë, gjithmonë ndodh në Shqipëri që të
kthehet gjithçka në formë urrejtje, sepse unë kam lexu-
ar portalet dhe komentet dhe ndarja bëhet në dy kampe,
ku një pjesë akuzon Klaudian dhe një pjesë më akuzon
mua. Pse duhet të ndodhë kështu? Gjithë ato vite bash-
këjetesë si çift, bashkëjetesë artistike, i kemi dhënë shpir-
tin njëri-tjetrit në të gjitha dimensionet e saj për një arsye

KOREOGRAFI: KLAUDIA DONTE FËMIJË. BALERINA: TË DUA SI VËLLA

Prapaskenat e ndarjes së
Klaudia Pepës dhe Albi Nakos

Krisja e çiftit nisi dy vjet më parë, motra zbulon detajet e divorcit
të caktuar që janë personale ne nuk jemi më bashkë,
sepse nuk jemi, por kurrë nuk i dihet seç ndodh. Klaudia
ka qenë është dhe do të mbetet në zemrën time. Shumë
njerëz akuzuan Klaudian karrieriste, mendove për karri-
erën, por unë as që kisha ndërmend t’u përgjigjesha
njerëzve. Pas ‘Amici’, Klaudia ka kërkuar të bëjë fëmijë
me mua, por kam qenë unë ai që duke menduar për
karrierën e Klaudias, për gjithë atë rrugëtim të saj, për të
mos e penalizuar dhe për efektin e saj si artiste, si moshë
dhe si gjithçka të mos pranoja. E vërteta më e madhe

bashkë”, përfundoi Albi. Reagime pati në rrjetet sociale
edhe komenti i Klaudias, që e quajti vëlla Albin në me-
sazhin e saj.

Klaudia Pepa ditën e sotme ka publikuar videon e saj të
re të baletit, që na rikujtoi edhe një herë talentin dhe en-
ergjinë e saj. Pak ditë më parë mori pjesë në Festivalin e
Filmit të Venecias, ku shkëlqeu mbi tapetin e kuq. Asgjë
tjetër nuk u interesonte më komentuesve, që te videoja e
baletit të Klaudias, ta bombardonin me komente negative.
Njëri pas tjetrit ata kanë përsëritur idenë që Klaudia çdo gjë

e arriti nga Albi dhe tani që
u bë e njohur në Itali, e la
atë dhe madje e quan
edhe vëlla, sepse sipas
analizës së komen-
tuesve, mes tyre nuk ka
pasur kurrë dashuri.
Motra e Klaudias dhe e
ëma janë munduar të
kthejnë përgjigje në ko-
mentet që janë bërë në
videon e balerinës, por
që as merren fare me
baletin, por vetëm me
fjalët dhe jetën e saj. “Në

një martesë të shëndetshme, burri ose gruaja nuk janë
vetëm dy qenie që dashurohen si të tillë. Dashuria është
akoma më e pastër kur njeriun që ke përkrah, e quan
në radhë të parë shok, vëlla e më pas burrë. Sepse të
arrish të krijosh një marrëdhënie të tillë me personin e
zemrës, atëherë gjithçka shkon mirë dhe sidomos në
rast divorci, gjërat ndahen me mirëkuptim dhe mar-
rëdhënia vazhdon e paqtë. Por nuk do jenë të gjithë
me horizont të hapur e njerëz të thellë që të mos i
marrin ato çka thuhen aq shabllon, e sidomos t’i sjellin
gjërat siç duan vetë. Sepse nuk do dimë të bëjmë dal-
limin mes njerëzve, karaktereve, kulturës ose niveleve.
Ju nuk ka çfarë ju duhet si e quan ajo Albin, tashmë që
nuk janë më bashkë. Nuk besoj se duhej ta quante
‘ish-bashkëshorti’, pasi atë marrëdhënie të afërt mbajnë.
Ka mbaruar dashuria si burrë dhe grua dhe ka mbetur
si shokë apo vëlla. Me vjen keq që jeni kaq të cekët. Po
të kishit aq mend sa thoni e bëni, nuk do flisnit kaq
rendë e pa respekt. Sepse një njeri i mençur, nëse ka
një pakënaqësi që i ka vrarë veshin apo një këshillë, e
thotë në mënyrë të kulturuar e jo duke përdorur fjalë të
tipit ‘legene, tr’, ‘fytyrë e deformuar’, e sidomos kur fy-
tyrat tuaja janë më keq se vetë e keqja. Njerëz të ulët e
pa kulturë!”, shkruan nëna e saj, Pamela Pepa.

është e vërtetë ajo që dimë vetëm unë dhe ajo. Jemi
munduar ta kalojmë me sportivitet dhe kjo ka ndodhur
në mënyrë graduale, nuk është se ka ardhur përnjëherë.
Ne kishim kohë që e diskutonim, por e rëndësishme
është mirënjohja dhe kujtimi i mirë. Ne kemi kontakt
për gjithçka dhe asnjë arsye nuk ka për të na ndarë
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Arian Çani me Edi Ramën
Pas kaq vitesh më në fund Arian Çani dhe Edi Rama mundën të ishin

së bashku në studion e “Zonë e lirë”. Debatet mes tyre kanë filluar që
nga koha kur Edi Rama ishte kryetar i bashkisë Tiranë, sa i përket pa-
kënaqësive të Çanit ndaj punës së bërë nga institucioni dhe personalisht
kryetari i tij. Çani, thuajse çdo emision të së premtes kishte për të thënë
diçka kundër Ramës. Jo në pak situata ai preferonte të përdorte humor,
duke vazhduar të tregonte se ishte i “zhgënjyer” me qeverisjen e atij, që
pas një kohe të gjatë në bashki do ulej në karrigen e kryeministrit të ven-
dit. Qe një kohë relativisht e gjatë që Edi Rama nuk shkonte te emisioni i
Arian Çanit. Me përfundim të fushatës në qershor, kryeministri ishte i
hapur për çdo studio televizive. Ky moment do shënonte dhe rikthimin e
kryeministrit Rama te “Zonë e lirë” pas një pauze të gjatë dhe bëri bujë
mesomuajin e qershorit.

Aulona dhe Fatma me Rovena Stefën
Një nga sherret më të bujshme në showbizin shqiptar dhe që mbahet

mend është ai mes këngëtares Rovena Stefa dhe gazetareve Aulo-
na Musta e Fatma Halixhiu. Dyshja në fjalë, njëherësh edhe drejtueset e
emisionit “Thumb”, kishin thumbuar dikur keq Rovenën, lidhur me klipin e
këngës së saj “Malli”. Rovena aso kohe kishte publikuar një klip mjaft
erotik, por i cili pati probleme me transmetimin e tij në “YouTube”, gjë që u
komentua keq nga Aulona dhe Fatma në emisionin e tyre. Gjithçka kish-
te përfunduar me një padi nga Rovena, ndërsa më pas edhe një përballje
televizive në “Zonë e Lirë”. U përfol se treshja pati edhe një përballje tjetër
në ambientet e televizionit “Tv Klan”. Këngëtarja Stefa pohoi se ka pasur
një debat rastësor, por që nuk ka dashur të komentojë shumë mbi të.
“Ishte një debat që ndodhi papritur, por që nuk do doja të komentoja shumë
mbi të”, ka thënë Rovena Stefa. Ndërkohë, bëhet me dije se këngëtarja
do jetë e ftuar te emisioni i dy gazetareve të njohura. Hatërmbetjet mesa
duket janë hedhur pas.

Alketa Vejsiu me Fjori Dardhën
Moderatorja e njohur Fjori Dardha njihet për natyrën e saj kritike dhe jo

rrallë herë është ndeshur me figura publike. Një rast i tillë ka qenë
edhe ai mes Fjorit dhe Alketa Vejsiut, ku Fjori kritikonte dhe ironizonte
Alketën se fjalën “super” e përdorte më shumë se ç’duhej në spektaklet e
saj. Në një prej performancave të Fjorit në “Dance with me”, Alketa nuk
ka harruar të përmend këtë polemikë, e ndërsa Fjori ka reaguar men-
jëherë duke thënë se ka fatin të jetë në një “super” spektakël. Kështu
Alketa Vejsiu dhe Fjori Dardha kanë lënë pas mëritë dhe kanë bërë paqe!

 Blendi Fevziu me Artan Lamen
Ai ka qenë një nga debatet më të përfolur. Në një nga puntatat e emi

sionit “Opinion” pati një debat në studio mes Artan Lames dhe gaze-
tarit Blendi Fevziut, i cili më pas u përhap në të gjitha mediat dhe rrjetet
sociale. Një “Pushoooooooo” e Fevziut, edhe sot pas disa viteve vazh-
don të mbahet mend nga të gjithë. Kështu Artan Lame është rikthyer në
emision me një jatagan dhe një shpat, duke ja drejtuar me humor Blendi
Fevziut, kjo për t’i kthyer reston e drejtimit të shkopit nga ai disa vite më
parë. Blendi Fevziu e ka mirëpritur dhe më pas i ka shfaqur pjesët filmike.
Më pas Fevziu ka thënë se nuk ka pritur që ajo gjë të ndodh në studio
pasi ata njihen prej 20 vjetësh. Fevziu e ka pyetur se përse nuk pushonte
atë ditë në emisioni dhe Lamja ka dhënë një përgjigje: “Unë ato që i them
i besoj. Të ka ndodhur pas emisionit që unë të them atë e thash se duhet
thënë, unë i them gjërat se i ndjej dhe i besoj. Më kujtohet kur u takuam te
Kryeministria dhe i kë thënë gocës ky është ai xhaxhi që i bërtita”. Fevziu
i ka dhënë po ashtu edhe një dhuratë, një skulpturë të vogël të Gjergj
Kastriot Skënderbeut.

Ja moderatorët që lanë pas
hatërmbetjet dhe “bënë paqe” me VIP-at

Nga sherret e Rovera Stefës me Aulonën dhe Fatmën, tek rikthimi i Ramës tek “Zonë e Lirë”

Shpesh herë në mediat shqiptare ka pa
sur konfrontime mes personazheve
publikë. Të tilla debate që kanë sjellë

“largime” nga njëri apo tjetri emision, janë bërë
lajm për rrjetet sociale. Personazhe mjaft të
njohur si kryeministri Edi Rama, këngëtarja
Rovena Stefa, analisti Artan Lame, si dhe
moderatorja Fjori Dardha kanë pasur përplasje
në media me gazetarë të njohur. Të ftuarit kanë

vendosur të mos jenë për një periudhë kohe
pjesë e emisioneve të tyre po mesa duket nuk e
kanë evituar dëshirën për t’u rikthyer sërish tek
ata. Më poshtë do ju njohim me rastet e largi-
meve dhe rikthimeve më të bujshme në televiz-
ionet shqiptare.

Egla Xhemali

PËRPLASJET NË EMISIONE
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E zbulon Marina:
Luana do të vijojë në
“Top Chanel”, ja
emisioni që do të
ketë të shtunën
E ftuar në emisionin “Xing me Ermalin”, Marina do të

rrëfejë mbrëmjen e sotme detaje nga emisioni i ri, që
do të ketë në TV “Klan”, por edhe për dasmën me
Getoarin. Por në një pjesëz e intervistës që është
zbuluar tashmë dhe Marina konfirmon që Luana do vijojë
të qëndrojë në “Top Chanel”. Në studion e Ermalit
moderatorja tha se Luana do të qëndrojë në “Top Media”,
duke pasur një fashë orare prime-time, ditën e shtunë e
ku do të jetë kokë më kokë me Ermal Mamaqin në
emisionin në fjalë. Marina shtoi se Luana është një nga
më të komentuarat aktualisht dhe është një aset për
“Top Channel” apo një televizion tjetër që do ta kishte.

Olta Gixhari
ka një sozi

Jemi mësuar ta
shikojmë si një nga

fermat më të bukura në
Shqipëri. Por mesa duket
edhe Olta Gixhari paska
një tjetër femër që i
përngjan. Modelja e njohur
Georgia MayJagger ka një
ngjashmëri të madhe me
aktoren tonë. Bionde, sy
të shkruar dhe buzë të
plota janë tiparet që
ngjasojnë më së shumti
mes dy bukurosheve. E
natyrisht që kur flasim
për forma, Olta është
më e mbushur, duke
gëzuar forma
provokuese. Nga ana
tjetër, modelja e mirënjohur ka trupin e një modeleje. Nëse na
pyesni kë preferojmë? Natyrisht që aktoren tonë, për sharmin dhe
natyrën simpatike që ka.

KKKKKush është modelja qëush është modelja qëush është modelja qëush është modelja qëush është modelja që
ngjason me aktorngjason me aktorngjason me aktorngjason me aktorngjason me aktoren seken seken seken seken seksisisisisi

Fansi: Të jap
10 mijë euro për seks oral

Ja përgjigja e
Angela
Martinit
Modelja e njohur me
origjinë shqiptare,
Anxhela Martini ka
publikuar një foto
mjaft provokuese në
rrjete sociale, e
veshur me një
fustan të shkurtër
gri. Megjithatë, ajo
që nuk pritej është
një koment
ofendues që
modelja ka marrë
duke i ofruar 10 mijë
euro për seks oral.
Por përgjigja e
modeles e ka lënë
pa fjalë
komentuesin.
“Përse nuk e bën
me veten, është
falas”, - ka
përfunduar Martini.
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