Survivor : Η αλήθεια για το
τι έγινε στο δάσος με Τζέιμς
και “Μαριπόζα” !
Αυτή είναι η αλήθεια για το τι έγινε στο δάσος
του Survivor ανάμεσα σε Τζέιμς Καφετζή και
Μαριπόζα…

ΠΗΓΗ: ww.youweekly.gr
Μεγάλο ντόρο έχει προκαλέσει από χθες η είδηση που
κυκλοφορεί και θέλει Τζέιμς Καφετζή και Μαριπόζα να είναι το
ζευγάρι που έκανε έρωτα στο δάσος του Survivor 4. Ωστόσο,
εγώ δεν γινόταν να μην το ερευνήσω με το που το έμαθα και
μέσα από το Vanda’s blog του Youweekly.gr θα σας μεταφέρω
όσα μου αποκάλυψε η πηγή μου που ποτέ δεν έχει πέσει έξω,
καθώς μας δίνει όλα τα spoilers που είναι 100% σίγουρα.
Aφορμή για να βγουν αυτές οι φήμες είναι γιατί οι παίκτες
της Μπλε ομάδας γνωρίζονται πριν από το παιχνίδι, καθώς
έχουν κάνει μαζί διακοπές στην Ρόδο, όπως είχε αποκαλυφθεί.
Μάλιστα, από την πρώτη κιόλας ημέρα στο ριάλιτι, τους είχαμε
δει να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, κάτι που μας είχε κάνει
εντύπωση, αφού στην αρχή δεν γνωρίζαμε πως ο ένας ξέρει τον
άλλον.
Για αυτό το λόγο λοιπόν Τζέιμς Καφετζής και Έλενα Μαριπόζα
Κρεμλίδου, ήταν ο… εύκολος στόχος!
Το Vanda’s blog του Youweekly.gr λοιπόν, επικοινώνησε με την
πηγή μας από τον Άγιο Δομίνικο που γνωρίζει πολύ καλά τι
συμβαίνει στο Survivor 4 και στις Καλύβες τόσο της Μπλε όσο
και της Κόκκινης ομάδας και διέψευσε την είδηση που θέλει
Τζέιμς και Μαριπόζα να έκαναν έρωτα στο δάσος και μάλιστα…
τους έπιασαν στα πράσα.
«Αφήστε τους να γράφουν ότι θέλουν, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο
εγώ θα σας το έλεγα», μου είπε χαρακτηριστικά η πηγή. Μπορεί

οι δυο τους να γνωρίζονται πριν από το παιχνίδι ωστόσο, η
σχέση τους είναι καθαρά φιλική και τίποτα παραπάνω.
Το ζευγάρι μάλιστα που ήρθε πάρα πολύ κοντά και έχει
αναπτύξει ερωτικές σχέσεις είναι άλλο! Εγώ θα μάθω ποιο
είναι και θα σας το αποκαλύψω πολύ σύντομα!

