Scris de newsreporter pe 04 noiembrie 2021, 10:05

Britney Spears face dezvaluiri teribile despre
mama ei: 'Mi-a distrus viata pe furis'
Cantareata americana Britney Spears a scris, marti, ca o invinuieste pe mama
ei pentru tutela care i-a controlat viata timp de 13 ani, relateaza BBC, potrivit
stiripesurse.
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Din 2008, tatal vedetei a fost figura publica a aranjamentelor legale, ceea ce inseamna ca artista
a avut foarte putine de spus privitor la finantele si viata sa privata.
intr-o postare pe Instagram, acum stearsa, ea a spus ca a fost ideea mamei ei, Lynne Spears.
„Ce nu stiu oamenii este ca mama mea este cea care i-a dat ideea. Nu voi primi vreodata inapoi
acei ani... mi-a distrus viata pe furis”.
Ea a continuat: „Stii exact ce ai facut. Tata nu e suficient de destept sa se gandeasca vreodata la
o tutela, dar in seara asta voi zambi stiind ca am o noua viata inainte”.
Este posibil ca mesajul publicat pe contul de Instagram al ei sa fi fost determinat de faptul ca tatal
ei a cerut incheierea „imediata” si „neconditionata” a tutelei ei.
in documente obtinute de BBC este scris: „in urma cu 13 ani o tutela era necesara pentru a o

proteja pe Britney in toate sensurile cuvantului. Viata ei era un dezastru si ea suferea fizic,
emotional, mintal si financiar. Prin tutela, Britney a reusit sa revina la o cale spre stabilitate in
toate fazele vietii ei. Misiunea a fost de succes si acum este momentul ca Britney sa reia
controlul asupra vietii ei”.
in aceeasi postare de marti, cantareata a mai spus ca fostul ei impresar, Lou Taylor, a ajutat la
orchestrarea tutelei.
Pe 29 septembrie, Spears - care incearca din vara anului 2020 sa fie scoasa de sub tutela - a
obtinut o victorie importanta in acest caz cand tatal ei, Jamie Spears, a fost inlaturat din postura
de tutore.
O audiere este stabilita pentru 12 noiembrie pentru a fi stabilit daca tutela instituita in 2008 va fi
incheiata in intregime.
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