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Spokojná: Na
zmenšenie pŕs
sa odhodlávala
pätnásť rokov.

Z

abudla na svoje depresie,
zbavila sa veľkých pŕs aj
prevísajúcich očných viečok a uvažuje o rozvode.
Z Brigity Szelidovej, ktorá v speváckej súťaži X Factor zaujala aj
smutným príbehom o hroziacej
rakovine krčka maternice, je nový človek.
Pekné trojky: Svoju vizáž sa Brigita rozhodla zmeniť radikálne. „To,
čo som videla v zrkadle, sa mi ani
trochu nepáčilo. Náhle som si uvedomila, že už nemám dvadsať rokov a že lepšie to už nebude. Budúci rok budem mať päťdesiatku,
takže je načase s tým niečo robiť.“
Prvé prišli na rad viečka. „V minulosti ma upozorňovalo viac ľudí,
aby som si na nich dala odstrániť
prevísajúcu kožu, no také poznámky ma urážali. Teraz však vidím,
že mali pravdu. Je to malý zákrok
a nič ma nebolelo.“
Za svoje „nové“ oči zožala u priateliek obdiv, preto si splnila aj svoj
dávny veľký sen o menších prsiach.
„Odhodlávala som sa pätnásť rokov. Z mojich obrovských a ťažkých
šestiek ma šialene bolela chrbtica. Boli nechutne veľké a navyše
som na ne nevedela zohnať podprsenku,“ horekuje speváčka. Dala
si ich teda zmenšiť o tri čísla. „Teraz mám pekné trojky a hneď mi je
lepšie. Tá neskutočná záťaž a bolesti razom zmizli. Cítim sa krásne ľahučko a viem sa aj lepšie obliecť. Teraz sú tak akurát. Staré

podprsenky som vyhodila a už ich
nechcem nikdy vidieť. Keď vidím
na ulici ženy s veľkými prsami, ľutujem ich. Aj ja som sa dlho bála zákroku. Strašili ma horúčkami a bolesťami, no nič z toho som
nemala. V pondelok mi to robili
a v sobotu som už spievala,“ pochvaľuje si speváčka.
Len na papieri?: O zmene vizáže sa
vôbec nerozprávala s manželom,
o osem rokov mladším muzikantom, ktorý pracuje ako klavirista v istom rakúskom hoteli. „Môj
muž? Kvôli nemu som si to nedala
robiť. Ten si to možno ani nevšimne, keď príde domov,“ hovorí Brigita a vysvetľuje, že človek, za ktorého je vydatá šestnásť rokov, má už
asi oči pre inú ženu. „Bol to dobrý muž, ktorý mi vždy vo všetkom
vyhovel. Nevyčítal mi, ani keď som
si kúpila niečo drahšie. Mne aj deťom dal všetko, čo mohol. Boli sme
si vzácni, lebo domov chodil len raz
za mesiac. Teraz sa však jeho správanie zmenilo,“ prezrádza.
Na manželovu údajnú neveru
prišla speváčka tak, že jej to jedného dňa cez sociálnu sieť na rovinu oznámila jeho milenka. „Napísala mi, že je do neho zamilovaná
a že manželia sme len na papieri. Veľmi ma to ranilo. A ešte viac
ma ranilo, keď som sa na to pýtala manžela, on sa len smial. Argumentoval tým, že je to bláznivá ženská, ktorá sa do neho zamilovala, no on s ňou nič nemá.
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Speváčka Brigita Szelidová
si dala zmenšiť prsia o tri
čísla. „Pôvodne som mala
nechutne obrovské
šestky,“ priznala

