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Descriere foto:

Laura Lavric a fost întrebată de Dan Negru cum reușește să se mențină în formă și să pară mult mai tânără.

Norocul nu a fost de partea Daianei și a lui Bogdan, aseară, la "Guess My Age – Ghicește vârsta", căci doi tineri din Tg. Jiu au p
toți cei 100.000 puși în joc la această ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Deși vedeau cum banii li se
printre degete, cei doi logodnici și-au păstrat zâmbetul pe buze și încrederea până în ultimul moment al jocului. "Sunt fasci
românii care vin, pierd bani și, cu toate astea, își păstrează zâmbetul", spune Dan Negru.

Daiana (22 de ani) și Bogdan (21 de ani) nu au reușit să ghicească vârsta nici uneia dintre cele șapte persoane care au venit
lor. Iar estimările lor i-au făcut să piardă, în anumite situații, mari sume de bani în doar câteva minute. Cea mai mare sumă, 2
de lei, au pierdut-o dintr-un foc atunci când au estimat vârsta lui Horațiu, un inginer de sunet în vârstă de 32 de ani. Cei doi ti
au înșelat și în privința anilor pe care-i aveau Alexandra (26 de ani), model, Cosmin (20 de ani), barman și model, Rose (1
model și dansatoare ori Luigi (49 de ani) model și frizer.

N-au recunoscut-o pe celebra interpretă de muzică populară Laura Lavric (71 de ani) și i-au greșit vârsta cu câțiva ani, fapt
lăsat fără alți 12.500 de lei.
Mărturisirea Laurei Lavric

Întrebată de prezentatorul Dan Negru cum reușește să se mențină în formă și să pară mult mai tânără, Laura Lavric a ră
"Merg pe jos, zilnic, ore în șir. Și fac asta dintotdeauna". De altfel, celebra interpretă mărturisește că lumea nu-i dă mai mult
de ani.
[citeste si]

Deși au intrat în ﬁnală cu o sumă frumoasă, de 30.500 de lei, Daiana și Bogdan n-au reușit s-o păstreze. Cei doi nu au pu
ghicească vârsta lui Dorin (27 de ani), artist plastic și model, care a urcat pe scenă fardat și costumat precum celebra pi
mexicană Frida Kahlo și, astfel, au plecat acasă fără nici un ban.

