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A mûsorvezetõ egész életében fogyókúrázni fog

Barbara csapongó életmódja
Orosz Barbara csapongó életmódot folytat, nem tervezi meg, hogy mikor, mit 
csinál. – Szeretem kiélvezni a pillantok ízét! – mondja a dögös mûsorvezetõ-
színésznõ. – Akkor vagyok elégedett, ha minél kevesebb korlátot állítanak körém. 
Ilyenkor tudom magamból kihozni a legjobbat!

Barbi nem bánja, ha szexszim-
bólumnak tartják. – Az igazi 
nõ megéli a nõiességét, az 
öltözködéstõl kezdve a flör-
tölésen át a gyerekvállalásig. 
Sok nõ nem tudja élvezni, ha 
bókolnak neki, nem tudja meg-

köszönni, és energiát meríteni 
belõle. Ha valakit szexszimbó-
lumnak tartanak, az jó dolog. 
Sokszor még a nõk is meg-
fordulnak utánam az utcán. 
Ezt a kisugárzást nem lehet 
megtanulni, ráerõsíteni, mert 

azonnal erõltetett lesz. Saját 
stílusát kell megteremtenie 
minden nõnek! Én is csak 29 
évesen jutottam el odáig, hogy 
elfogadjam a testemet. Persze 
valószínûleg egész életemben 
fogyókúrázni fogok! 

Tatár Csilla: Hirtelen megváltozott a fürdõszoba is! 

Ha a nõ beteszi a lábát
Már tizennyolc éves korában egy apró garzont tudhatott a magáénak Tatár Csilla, 
a TV2 riporter-mûsorvezetõje. Otthonán folyamatosan csinosítgatott.

– Édesapám azt mondta, hogy ha 
fenn tudom tartani a lakást, és 
fizetni tudom a számláimat, akkor 
már igazán felnõtt vagyok – mesél-
te Csilla. – Így is volt: a garzonom 
építésénél is ott nyüzsögtem, 
kiválaszthattam a tapétát, a csem-
pét, a berendezés azonban csak 
lassanként került az otthonomba. 
Mindig csak annyi, amennyi pén-
zem maradt bútorvásárlásra.

Sokat változott az ízlésem azóta: 

akkoriban fõként „nyárszínû” kör-
nyezetet teremtettem magamnak, 
mostanában jobban kedvelem az 
otthonosabb, sötétebb színeket. 
Amikor férjhez mentem, búcsút 
mondtam a garzonnak, és a 
páromhoz költöztünk.

Csilla szerint, ha a nõ beteszi 
a lábát egy legénylakásba, akkor 
elõször a növények jelennek meg, 
majd következnek az apró tár-
gyak. – Hirtelen megváltozik a 

fürdõszoba is – nevet Csilla. – Az 
addig férfiasan egyszerû, vissza-
fogott stílus kaotikus lesz. Új pol-
cokat kellett betenni a fürdõbe, 
hogy elférjenek a szépítõszereim. 
Nagyon fontosak a könyveim, és 
amikor odaköltöztem, hirtelen 
megszaporodott a könyvtár, aztán 
szükség volt egy gardróbra is, 
hogy elférjenek a ruháim! 

Tatár Csilla: A legénylakásban lassan megjelentek az apró tárgyak

A Lost sztárja egy budapesti fürdõbe látogatott
Matthew Fox: Nem szeretnék igazán megtudni!
A Lost sztárja a múlt héten két napot töltött Budapesten. Amint beköltözött a szál-
lodába, sétára indult, majd a Gellért fürdõben kötött ki.
A színész sokat hallott Budapest 
gyógyfürdõirõl, ezért minden-
képpen ki szerette volna pró-
bálni a víz jótékony hatását. 
Választása a Gellért fürdõre 
esett. Este egy fogadás vendége 
volt, ahol eleinte visszafogot-
tan viselkedett, de hamar felol-
dódott. Legtöbben arra voltak 
kíváncsiak, mi lesz a sorozat 
évad végi befejezése, de Fox 
kitért a kérdés elõl. – Szerintem 
nem szeretnék igazán tudni 
– mondta. A  sorozat jövõre 
fejezõdik be, addig Fox számá-
ra Hawaii a fõhadiszállás, utána 
azonban Oregon államba köl-
tözik. A színész nagyon szereti 
Európát, felesége olasz szárma-
zású, ezért amikor csak teheti, 
Velencében múlatják az idõt. 
– Hétköznapi életet élek – val-
lotta be Fox. – Imádom a focit, 
amikor csak tehetem, nézem a 
meccseket a televízióban, szere-
tek jókat enni és inni, ráadásul 
elfogult vagyok a jó borokkal. Matthew Fox Budapesten, rajongók és fotósok gyûrûjében

Russel Crowe:
Sör helyett hínár
Az ausztrál színész jó pár kilót felszedett magára, 
és ez nagyon nem tetszett Ridley Scott rendezõnek, 
amikor felkérte õt a Robin Hood címszerepére. 
Azonnali diétát javasolt, amit Russel Crowe meg is 
fogadott.

Russel Crowe az elmúlt hetekben kénytelen volt 
lemondani kedvenc teasüteményeirõl, és tiltólistára 
tette a hamburgert is. Helyette zabkását reggelizik 
és frissen facsart alma-, feketeáfonya- vagy sárgaré-
palevet iszik, ami nagy szó, hiszen korábban fõként 
sült szalonnát fogyasztott és sört kortyolt hozzá. 
Crowe hetente háromszor ráfanyalodik a hínárevés-
re is, ilyenkor a szigorú menü: hínár ásványvízzel. 
Mindez azonban nem lenne elég ahhoz, hogy ismét 
visszanyerje régi alakját, edzõje tanácsára naponta 
legalább egy órát bicikliznie is kell. 

Orosz Barbara: Ha valakit szexszimbólumnak tartanak, az jó dolog!

Russel Crowe edzõje tanácsára naponta biciklizikAz oldalt összeállította: Bellér Ágnes


