Výslech Marianely González
Popiš se třemi slovy:
Rozmazlená, přátelská, velkomyslná
Tvoje kladná vlastnost?
Jsem dobrá přítelkyně
A tvoje záporná vlastnost?
Musím mít pořád pravdu a poslední slovo
Co tě činí šťastnou?
Společnost, být mezi přáteli
A smutnou?
Samozřejmě samota
Čteš?
Po pravdě, velmi málo
Tvoje oblíbená kniha?
Od Paula Coelha, která se jmenuje "A Orillas del rio Piedra me santé y lloré"
Oblíbená barva:
Červená... ale nemá to nic společného s politikou!!
Herec a herečka které obdivuješ:
Robert De Niro a Julia Roberts
Sportuješ?
Ne
Máš domácího mazlíčka?
Ano, mám psa, boxera, který se jmenuje Take
Vaříš?
Ano. Dělám kuře na smetaně, které je hrozně dobré a k tomu podávám gratinované brambory.
Jaké je tvé oblíbené jídlo?
Sushi
Typ hudby, kterou posloucháš?
Poslouchám téměř všechno, ale líbí se mi romantická hudba
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Oblíbená písnička:
Z filmu Nothing Hill, která se jmenuje When you say nothing at all, od Rona Keatinga
Oblíbený parfém:
Cool Water de Davidoff
Co preferuješ: pláž, hory nebo les?
Záleží na společnosti
Kdy jsi se poprvé zamilovala?
Ve školce se mi líbil jeden chlapec, který se jmenoval Alejandro. Jako každý malý kluk se bál holek a
styděl se, ale já ho pořád pronásledovala. Ten mě fakt dostal! Jajaja!
Tvé tajemství k udržení lásky?
Být sama sebou, protože když něco předstíráš a nebo hraješ, tak jednou stejně vyjde najevo, jaká jsi
doopravdy. Být taková jaká jsem je přirozenější a dá mi svobodu být sama sebou.
Komu patří tvoje srdce?
Mé rodině a mým přátelům
Máš platonickou lásku?
Ne
Čeho si všimneš na muži jako první?
Prvně úst, ale taky mojí pozornost upoutají ruce...
Věříš v lásku na první pohled?
Ne
Jaký je tvůj ideální muž?
Upřímný, pracovitý, inteligentní, který mi bude rozumět a bude si cenit toho jaká jsem proto, kdo
jsem a ne proto, co dělám nebo mám.
Jsi vášnivá?
Ne
A žárlivá?
Ano
Co obětuješ kvůli své kariéře?
Čas, který nemůžu trávit s lidmi, s kterými chci
Odměna?
Růst profesně každým dnem
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Kdy by jsi nebyla herečkou, čím by jsi byla?
Pracovala bych v televizní produkci
Hollywood?
Třeba..
Nějaký zlozvyk?
Okusuji si kůžičku u nehtů. Vím, že je to ošklivé a snažím se to nedělat, ale stejně to dělám.
V co věříš?
V Boha
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