| interjú |

| interjú |

Menyasszonyi ruha:
Pronovias/Usual
Fehér Szalon
Fejdísz: Schilling Kolos
Ékszer: Swarovski
Kalitka: Laura Virág

EGYSZER VOLT, HOL
NEM VOLT EGY ERDÉLYI
LÁNY, AKI 18 ÉVESEN
BUDAPESTRE UTAZOTT
SZERENCSÉT PRÓBÁLNI.
AZ ISKOLAPADOT HIRTELEN
FELVÁLTOTTA A SZÍNPAD,
A BARÁTNŐS BESZÉLGETÉSEK HELYETT JÖTTEK AZ
INTERJÚK, A BIZTOS ANYAI
HÁTTÉR UTÁN ELKEZDŐDÖTT A FELNŐTT, ÖNÁLLÓ
ÉLET. OLYAN EZ, MINT AMIKOR ALICE CSODAORSZÁGBA
POTTYANT. CSAK MOST
ÉPP ADÉL ÉL
CSODAORSZÁGBAN.

Adél & a házasság
„Amikor még kicsi voltam, folyamatosan azt mondtam az anyukámnak, hogy óriási esküvőt szeretnék,
hatalmas menyasszonyi ruhával. Az
esküvőm napján olyan leszek, mint
egy igazi hercegnő. Azt is mondtam,
hogy nekem 23 évesen már gyerekeim lesznek… Nos, ez már idővel
megváltozott, mondhatni 180 fokos
fordulatot vett.”

Menyasszonyi ruha:
Pronovias/Silaba
Fehér Szalon
Fejdísz: Schilling Kolos
Ékszer: Swarovski
Csokor: Laura Virág
Kiegészítő:
Money Box armadillo/
KARE Budapest –
MAXCity

Adél & a mennyei
ruhák
„Szóval, időben már eltolódott, amit
kislányként kitűztem magam elé: a
házasság. De hát én is, mint minden
nő, nagyon élvezem a fotózást, és
tök jó, hogy álomszép menyasszonyi
ruhákat próbálhatok fel. Ez egyszerűen
csodálatos!”

Adél & az ideális
férﬁ
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„Soha nem állítottam ideált magam
elé. Ami nagyon fontos, hogy kettőnk
közt meglegyen a kölcsönös bizalom.
Egy jó humorérzékű és jó lelkű ember
legyen a párom, csak ennyi a vágyam.
Ezért nem is beszélek külső tulajdonságokról, mert nem az alapján döntöm
el, hogy tetszik-e egy férfi, vagy sem.
Nyilván valamilyen szinten fontos egy
nőnek a megjelenés is, de az előbbiek
mindennél előbbre valók.”

országban
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Alexandra ArtDeco Make-u
Pálmai Alíz • Smink: Réti nager – Wella Professionals
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Haj: Kiss Szilvi/Brand
(Primőr Kozmetikai Kft.) • Styling: Madar Annamária
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Adél & a divat
Menyasszonyi ruha:
Fehér Szalon
Fejdísz: Virágzó Magnólia
Ékszer: Swarovski
Kiegészítő: Deco figurine
bulldog blue/KARE Budapest –
MAXCity

„Azokban a ruhákban, amelyekben
a verseny alatt láthattak, nagyon jól
éreztem magam, de hétköznap nem
olyanokban járok. Nagyon szeretem a
divatot, nyilván követem is, de mindig
azt veszem fel, amiben jól érzem
magam az adott hangulatban.”

Menyasszonyi ruha:
Pronovias/Duende
Fehér Szalon
Fejdísz: Schilling Kolos
Ékszer: Swarovski
Kiegészítő: Side table clack green
bulldog blue/KARE Budapest – MAXCity
Money box sm pig/KARE Budapest – MAXCity
Torta: Preston Torta-Manufaktura

Adél & a kényelem
„Néha még a kényelmetlen ruhákban is jól érzem magam amiatt,
mert tudom, hogy jól mutat. Persze
alkalomtól függ, hogy mit veszek fel, de
szerintem fontos, hogy tudjuk viselni
azokat a ruhákat és kalapokat, amiket
magunkra húzunk.”

Adél & a smink
„Még a verseny előtt sem volt rám
jellemző, hogy smink nélkül menjek ki
az utcára. Nyilván a smink erőssége
is az alkalomtól függ, de én szeretem,
ha hétköznap is van rajtam egy kis
natúr alapozó, és szempillaspirál, ami
feldobja az arcomat, ezért feldobja a
kedvemet is.”
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Adél & fodrászkodás
„Nem tartom magam tehetséges fodrásznak, de néha olyan jól sikerülnek a
frizurák, amiket magamnak készítek,
és megmutatom a fodrászomnak,
hogy nézze meg, mit alkottam. Nézze
meg, hogy tök jól néz ki. Elölről…
Nagyon élvezem, hogy mindig más
frizurát készíthetek magamnak! Ez is
olyan csajos. És minden, ami csajos,
az én vagyok.”

Csobot Adél a tavalyi X-Faktor
felfedezettje, harmadik helyezettje.
Ahogy mentora mondta róla, Adél
igazi megosztó személyiség: sokan
megőrülnek érte, de sokan megőrülnek tőle. Az EC egy derűs, csacsogó
18 éves lánnyal fotózott, akinek
vidámsága mindenkire átragadt.

Adél & a zene
„Minden megy a maga útján. Egész
jól építkezem zeneileg is. Túl vagyok
az első önálló estemen, ami egy
szvinges időutazás volt élő zenekarral – még most is hihetetlen. És már
az első dalom is készülőben van,
amit már nagyon várok. Ez tényleg
Csodaország!”

Menyasszonyi ruha:
Pronovias/Pergola
Fehér Szalon
Fejdísz: Virágzó Magnólia
Ékszer: Swarovski
Kiegészítő: Money bank princess frog
diamonds /KARE Budapest – MAXCity
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Menyasszonyi ruha:
Sármán Nóra
Fejdísz: Schilling Kolos
Ékszer: Swarovski
Kiegészítő: Armchair louis gold leaf
croco/KARE Budapest – MAXCity
Cipő: Vágó Réka
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