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Ioana Ginghina si Alexandru
Papadopol s-au casatorit in secret
Articol de: Torok Dorina

Actorii s-au casatorit in secret la sfarsitul lunii decembrie. La cununia
civila au participat doar cei doi martori: Dragos Bucur si Dana
Nalbaru.Potrivit MEDIAFAX, Alexandru Papadopol si Ioana Ginghina
(foto) formeaza un cuplu din luna octombrie, cand au trecut de la o relatie
de prietenie la o poveste de dragoste. La mai putin de trei luni, chiar
inaintea Craciunului, cei doi au devenit sot si sotie."Totul s-a intamplat
atat de repede, ne-am dat seama ca ne intelegem atat de bine, incat nu
trebuie sa ne despartim niciodata. Astfel, cununia civila a fost o decizie
fireasca, rapida si bineinteles surprinzatoare pentru toata lumea, inclusiv
pentru familiile noastre, care au aflat la scurt timp dupa. Ne-am dorit sa se
intample asa, pentru ca am vrut sa fie un moment numai al nostru", a
declarat Papadopol.Cei doi au reusit sa stea mai mult timp impreuna in
perioada vacantei de iarna, pe care au petrecut-o la Sibiu, impreuna cu
familia Ioanei, si la Bucuresti, in casa in care s-au mutat amandoi."Imi
doream foarte mult o relatie serioasa", spune Ioana Ginghina. "Si aceasta
a fost una dintre dorintele pe care mi-am pus-o din timp, pentru Mos
Craciun si am scris-o pe hartie. Iata ca el a fost bun, mi-a implinit dorinta
si am o relatie cu cineva care are aceleasi aspiratii si dorinte ca si mine.
Si amuzant, ne stiam deja de niste ani, asa ca poate pentru multa lume
casatoria noastra poate parea un gest facut in graba. Insa amandoi am
realizat ca este de fapt cel mai firesc lucru din lumea asta".Cei doi actori
se vor cununa religios anul acesta, insa nu au stabilit o data sau detaliile
legate de nunta.
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