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Madonna, aki legutóbb a 
velencei filmfesztiválon tûnt 
fel, ismét bebizonyította, 
rajta bizony nem fognak az 
évek. Az 53 éves, többgyer
mekes énekesnõ a tánc és az 
astanga jóga segítségével õrzi 
testének fiatalságát. Emellett 
megszállottan ügyel az egész
séges táplálkozásra, a makro
biotikus étrend alapján nagy
részt magvakat, zöldséget és 
gyümölcsöt eszik, a húst és a 
tartósítószert tartalmazó étele
ket pedig szigorúan mellõzi.

egészség

Pippa Middleton 
a Pilatesre esküszik

Vilmos angol 
herceg sógor
nõje, Pippa 
Middleton saját 
szavai szerint a  
Pilatesmódszer
re esküszik. A 
tornatermi edzé
sek mellett a tökéle
tes alakjával és szép
ségével hódító Pippa 
mostanában gyakran 
tûnik fel London utcá
in kocogva, de többször 
fényképezték le torna köz
ben, edzõjének társaságában. 
Middleton Pilatestrénere, Margot 
Campbell máris azt tervezi: könyvet ír 
arról, hogyan sikerült ilyen karcsú alakot 
varázsolnia Catherine hercegnõ kishúgának, 
és hogyan érheti el ugyanezt az eredményt 
bárki a Pilatestorna rendszeres gyakorlásával.

Madonna magvakat eszik

Mégsem ment ki Hollandiába epret szedni

Puskás Peti: Vége a depressziónak!

– Sok helyen látjuk, számos fel-
kérést kap. Volt olyan közöttük, 
amihez nem igazán volt kedve, 
mégis elvállalta?

– Persze, ez egy ilyen taposó
malom. Amikor még nem vol
tam Megasztár, bébiszitterként 
és könyvárusként dolgoztam. 
Szerencsém volt, hogy beke
rülhettem abba a csodálatos 
mûsorba, volt másik ötezer 
jelentkezõ, akivel ez nem történt 
meg. Mindig elõttem van, hogy 
ezért felelõsséggel tartozom 
saját magamnak, és meg kell 
becsülnöm a helyemet. Tavaly 
azonban volt egy idõszak, 
amikor úgy éreztem, kiégtem, 
kicsit depresszióba is estem. 
Akkoriban arra vágytam, hogy 
kiutazzak külföldre, eszembe 
jutott, hogy kertészkedhetnék 
ÚjZélandon vagy epret szed
hetnék Hollandiában. 

– Végül nem ment külföldre. 
Mégiscsak jobb itthon énekelni?

– Hát igen, a tehetségkutató 
hálás kiugrási lehetõséget adott. 
Persze kívülrõl csak az látszik, 
hogy énekelek a színpadon és 
megtapsolnak a végén. Azt elfe
lejtik, hogy ez is egy szakma, 
ami mögött rengeteg felkészülés 
van. Húszévesen, a tehetségku
tató mûsorban 
fellép

ve elhatároztam: nem szeret
ném, hogy ez legyen a karrie
rem csúcspontja. Ezért szeret
tem volna színházban fellépni 

vagy énekesként 
kon

certezni. Hogy a Madách Szín
házban egy Webbermusical 
fõszerepét eljátsszam, arról 
álmodni sem mertem. De sike
rült, amihez az is kellett, hogy 
hosszú hónapokig énektanár
hoz járjak, napi 23 órát gyako
roljak. Az éneklés is egy iparos 

munka, amire mindennap 
készülni kell! GB

Puskás Peti nemrég még 
azon tanakodott, talán jobb 
lenne elhagyni Magyar
országot, és kertészként 
elhelyezkedni ÚjZélandon 
vagy epret szedni Hollan
diában. Mint lapunknak 
elmondta, kiégett, elege 
lett, és sok idõbe telt, mire 
ráébredt: jobban jár, ha 
elfogadja a sorsát.

Puskás Peti szõke barátnõjével – van miért itthon maradni

p


