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 Глумица Меган Фокс има три сина са супругом Брајаном Остином Грином, а њен
најстарији син Ноа однедавно је одлучио да прати моду и носи хаљине. Његова мајка
отворено каже како њој то не смета и како је пуна подршке.

  Глумица се пре неколико дана појавила у емисији "Тхе Талк" где је причала о свом сину
и чињеници да се заљубио у моду. У школу носи шта пожели, каже, а врло често су то
хаљине. Дечак не одустаје од љубави коју гаји према моди упркос негативној реакцији
његових вршњака из школе. "Често се облачи сам, воли хаљине. Шаљемо га у веома
либералну школу, али чак и ту има прилику да чује осуде. Други дечаци га нападају и
говоре му да дечаци не носе хаљине и розе боју. Ипак, трудимо се да му улијемо
самопоуздање и охрабримо га да може да носи шта год жели, без обзира на реакције
околине", рекла је глумица.   

Описала је како је једном дошао кући након што је провео читав дан у хаљини у школи и
како га је она питала како је прошло, пише клиx.ба. Одговорио јој је да су му се дечаци
смејали, али да га то не занима, јер се он осећа добро у тој одећи.

  

"Он дизајнира и црта модне комбинације, веома је талентован. Али опет, још увек има
само шест година, тако да су његове идеје некад веома дечије. Многи људи су
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коментарисали чињеницу да он носи хаљине. Рекла сам да ме њихово мишљење не
занима и да ће мој син носити шта год пожели", одлучно је рекла Фокс додавши како
малени Ноа никоме не штети носећи хаљину па ће је самим тим носити колико год жели.
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