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Descriere foto: Octavian Strunilă

Octavian Strunilă se pregătește de plecarea în Madagascar.

Cu emoții, Octavian Strunilă, prezentatorul reality-show-ului "Ultimul Trib", care va ﬁ difuzat în curând, la Antena 1, se preg
de plecarea în exotica insulă africană Madagascar.

"Îmi place foarte tare ideea de Madagascar, cred că acesta este atuul show-ului. Pleacă din start cu un mediu străin
europenilor, vine la pachet cu tot ce întâmplă acolo, absolut toată fauna și ﬂora total străină nouă. Este bine că nu sunt ani
atât de periculoase ca în Indonezia, mie îmi e frică de komodo, dar nu este în Madagascar. Vine la pachet cu sălbăticia și cu fap
pentru noi, europenii, este cu adevărat o zonă exotică. Toți copiii știu de Madagascar din desene animate și foarte multă lu
dorește să vadă animalele de acolo. Ai mei se așteaptă să le aduc lemuri de acolo", glumește Octavian Strunilă.

"Ultimul Trib", noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o aventur
un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Lor li se alătură, din postura de prezentator, actorul Octavian Strunilă
Despre format

"Ultimul Trib" este un show adaptat după celebrul format "Nomads". Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul co
din oameni de rând - vor ﬁ trimise în Madagascar, unde vor ﬁ supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercar
abilitățile sociale, cât și cele ﬁzice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, ﬁecare trib va trebui să își dove
puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În ﬁecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru "Teritoriu", iar în timp ce tribul câștigător va ﬁ cazat într-un resort de lux ș
răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor ﬁ trasate sarcini zil
schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta n
însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor ﬁ pe locul trei vor trăi întreaga săptămân
un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la ﬁnalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor ﬁ nevoiți să se l
pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru "Teritoriu",
pentru "Eliminare", pentru ca în ﬁnal doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valo
100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și f
telespectatorii să afle cine este cu adevărat.

