Deteriorare fizică evidentă a lui George Michael cu câteva luni înainte de moartea sa
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Imaginile care îl înfățișau pe regretatul cântăreț George Michael în septembrie dezvăluie
o evidentă deteriorare fizică a artistului, cu câteva luni înainte de moartea sa, relatează
online ziarul spaniol ABC.
Potrivit poliției britanice, cauza decesului lui George Michael, survenit la 25 decembrie, nu este
explicată, dar "nu este suspectă". Agentul artistului, Michael Lippman, a declarat revistei
americane Billboard că decesul a fost provocat de un infarct survenit în timp ce artistul se afla în
pat.
În ultimele zile, mass-media și rețetele de socializare au inundat internetul cu fotografii ale
regretatului artist.
Puțini au remarcat totuși transformarea fizică suferită de George Michael în ultimele sale luni de
viață. Imaginile dezvăluie o evidentă deteriorare a aspectului său, după ce luase foarte mult în
greutate.
Potrivit portalului TMZ, Michael se lupta în ultima perioadă să revină la greutatea sa normală.
TMZ a postat fotografii ale lui George Michael făcute la mijlocul lunii septembrie într-un
restaurant din Marea Britanie, în care se poate vedea că artistul se îngrășase destul de mult și
are fața umflată.
George Michael, născut la Londra și al cărui nume real era Georgios Kyriacos Panayiotou, a
vândut peste 100 de milioane de albume de-a lungul carierei sale care se întinde pe aproape
patru decenii.
Luna aceasta se anunțase că producătorul și compozitorul Naughty Boy lucrează la un nou
album cu artistul britanic, care a devenit celebru datorită duetului "Wham!" înființat împreună cu
prietenul său din copilărie Andrew Ridgeley.
După ce a părăsit trupa, Michael s-a lansat într-o carieră solo care include succese precum
"Listen Without Prejudice Vol. 1", al doilea său album ca solist.
Anterior, a fost lansat "Faith", un album produs și compus practic solo de artistul britanic,
laureat cu patru discuri de platină în Marea Britanie.
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