Jak slaví Marianela Vánoční svátky
Marianela González se vrací na národní obrazovku s hlavní rolí. Nové drama RCTV "Que el cielo me
explique" bude mít premiéru v únoru 2010. Marianela González má ve svých rukou novou
profesionální výzvu. Poté co s úspěchem odehrála hlavní roli v "Nadie me dirá cómo quererte", se
ujímá hlavní role v "Que el cielo me explique", telenovele, kterou RCTV Internacional uvede v únoru
2010. V příběhu bude Taniou Sánchez, která žije v nervozitě, že se stane obětí podsvětí. Toto vánoční
období stráví herečka se svými milovanými, nebude se trápit myšlenkou držet dietu a poděkuje za
pozitivní rok, který byl a který během několika dní skončí.
Máš ráda Vánoce?
Miluji Vánoce. Je to jedna z epoch, ve které lidé zapomenou na všechny své problémy, víc se sblíží a
znovu se shledají se svými nejmilovanějšími lidmi.
Jaké byly v minulosti tvé nejlepší Vánoce?
Mé nejvýznamnější Vánoce jsou obvykle ty, když můžu odjet do Španělska a strávit je se svými
prarodiči a s moji rodinou, která tam žije. Dřív jsme se setkávali v domě mých prarodičů, ale už jsou
příliš staří, aby hodně pracovali, a proto se raději setkáváme v domě mých tet.
Máš nějakou anekdotu, na kterou v tomto období vzpomínáš?
Vždycky si vzpomenu, jak mi moje starší sestra, která byla na mně velmi zlá, když jsem byla malá,
řekla, kdo byl Ježíšek. To bylo hrozné zklamání.
Jsi z těch, které drží o vánocích dietu?
Vůbec ne. Mám ráda všechno. Miluju vánoční jídlo. Děláme večeři, ale nejíme typická venezuelská
jídla, ale raději španělské: jíme humry, langusty, krevety a olihně.
Kterou tradici dodržuješ na Nový rok?
Je jich skutečně velmi málo. Myslím, že je to velmi krátká chvíle, která pro nic nedává šanci. Nicméně,
snažím se ho oslavit se sklenkou šampaňského a s dvanácti hrozny, ale obvykle není dost času
všechno sníst a nakonec se to utopí. To co miluju je střílení ohňostroje. To si pak s mými synovci
připadám jako holčička.
Jak shrneš rok 2009?
Byl to významný rok. Ačkoliv jsem byla hodně času na dovolené, měla jsem šanci poznat místa, která
jsem neznala, stejně jako osoby, které jsou teď pro mě velmi důležité a hodně mě naplňují. Byla jsem
v Kolumbii, kde jsem nikdy nebyla a zamilovala jsem si ji natolik, že by se mi líbilo tam pracovat.
Co by si popřála Venezuele?
Zemi bych přála hodně míru a jednoty, která je to, co nám nejvíce chybí, protože jsme velmi
rozdělení.
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