Andreea Bălan, stop cardiac. Soțul artistei: Totul a fost un scenariu
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Descriere foto:

George Burcea, soțul Andreei Bălan, a făcut un rezumat al tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în săptămâna în care a
a fost la un pas de moarte, după stopul cardio-respirator.
"- A venit pe lume ce-a de-a doua fetiţă din familia noastrã, Clara Maria.
- Andreea a făcut stop cardio-respirator.

- O domnişoară jurnalistã era nemulţumită cã aşteaptă în faţa spitalului fãrã o ştire "mai" senzaţională "hai fatã sã m
că n-a murit".
- Trãim în ţara în care dacă nu-l vezi pe Dumnezo aşa cum îl văd toţi oamenii "culţi", eşti ateu, deci mori odată....
- Andreea şi-a revenit şi e cu zâmbetul pe buze, deci "totul a fost un scenariu".
- Clara Maria şi Ella Maya sunt acasă zâmbitoare şi fericite.
Vezi și: Cele mai bune școli din București. Ce sector ocupă primul loc
- A fost 8 Martie - La mulţi ani, mamelor!
- Mama mi-a fãcut mâncare pentru o sãptãmânã???? Şi tartã cu vişine.
- Eu am slăbit 3 kg (am de unde ????).
Vezi și: Mâncare de post. Ardei umpluți: Rețeta măicuţelor de la Mânăstirea Prislop
- Jack e la fel de gras.
- A venit căldura - hallelujah.
- Împreună cu echipa lucram la teaserul #Exito, film dupã cartea lui Adrian Georgescu Jr.
- Mi-am fãcut implant de barbã - mã fac popã să iau fonduri grămadă.
- Sunt tătic de douã fete şi mi-am luat şi gantere. Aviz bãjeților.
- Mulţumim pentru tăti mesagili frumoase.
- În România se furã de când m-am nãscut. Aveţi grijã de familii că le furã "nonorociții".
- Mi-am lãsat pãrul mare ca să fiu mai urât. Nu vreau să mã fure fetili.
- Aseară am dormit în reprize.
- Iubesc soarele şi Dumnezeul meu aşa cum îl văd, îl înţeleg şi-l simt.
- R E V I N.", a scris George Burcea pe Facebook, ironizând anumite evenimente petrecute în acele zile critice.

