Η Εύα Μπάση ή Φράγκου όταν
ήταν Playmate και όχι μόνο !
Σύμφωνα με δημοσίευμα του www.gossip-tv.gr –που αναπαρήγαγαν
και άλλα site- η γνωστή παίκτρια και καλλονή του «my style
rocks» του ΣΚΑΪ. Εύα Μπάση κάποτε λεγόταν Εύα Φράγκου και
συμμετείχε στα καλλιστεία Playmate του 2003 !
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η Εύα Μπάση, φέρεται
να δηλώνει 26 ή 27 χρόνων, ενώ στην πραγματικότητα είναι 34
με 35 (όπως προκύπτει από τη συμμετοχή της στα Playmate 3003
όπου δήλωνε 19)
Εμείς λοιπόν ψάξαμε να δούμε αν όλα αυτά αληθεύουν και
ανακαλύψαμε τα εξής: Η κουκλάρα Εύα Μπάση όντως κάποτε
λεγόταν-για άγνωστο λόγο- Εύα Φράγκου και όντως πήρε μέρος
σε μικρή ηλικία στα Playmate του 2003, όπου πάντως δεν
κέρδισε κάποιον τίτλο…

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δύο φωτογραφίες της
από τον τότε
διαγωνισμό όπου ο προσεκτικός
παρατηρητής μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται
για το ίδιο άτομο…

Για του λόγου το αληθές μπορείτε να τη δείτε
και στο βίντεο εκείνης της βραδιάς του μακρινού
2003, ως κοκκινομάλλα, μετά το 40:00 λεπτό…
Κάτι άλλο που δεν είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι η
Εύα Μπάση-Φράγκου έχει περάσει για ένα διάστημα και από το
τραγούδι και σε σόλο καριέρα και σε γυναικείο συγκρότημα !
https://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%C
F%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/espressogirl/4573/%CE%B5%CF%8D%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B7-

%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://www.gossip-tv.gr/showbiz/story/175414/eya-fragkoy-gi
ati-efyga-apo-tis-quattro
http://ishow.gr/personBio.asp?guid=FB5A8B01-632D-4D34-AB06-3
8D209660AAD
Επίσης κάτι ακόμα που παραμένει ευρέως άγνωστο για την Εύα
είναι κάποιες σέξι έως γυμνές φωτογραφίες που έχει κάνει στο
παρελθόν και οι οποίες ίσως να την ώθησαν σήμερα να
εμφανιστεί με άλλο όνομα (κακώς κατά τη γνώμη μας διότι
αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν κάτι κακό για να ντρέπεται).
Οι «καυτές» φωτογραφίες είναι οι παρακάτω…

Το ψέμα ωστόσο είναι ότι η Εύα δήλωνε 26 ή 27 χρόνων όταν
μπήκε στο παιχνίδι. Όσο και αν ψάξαμε στο ίντερνετ δεν
μπορέσαμε να βρούμε κάποια τέτοια αναφορά ή δήλωση της
ίδιας, οπότε η ίδια δεν φαίνεται να έχει πει κανένα ψέμα.
Έτσι για την ιστορία να πούμε και ότι η πραγματική της
ηλικία είναι στα 34, όπως προκύπτει και από το παρακάτω site
όπου αναγραφόταν 26 ετών εν έτη 2011…
http://ishow.gr/person/2194762/eva-fraggoy

Η
Ανδρεανή
Τσάφου
έγινε
μανούλα για δεύτερη φορά
To τοπ μόντελ και πρώην Playmate Ανδρεανή
Τσάφου έγινε μανούλα για δεύτερη φορά και πλέει
σε πελάγη ευτυχίας !
Την χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψε μάλιστα

η ίδια

μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram, όπου δημοσίευσε την πρώτη
φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της, μέσα από
το μαιευτήριο την οποία και μπορείτε να τη
δείτε παρακάτω…

Tο 2014 η Ανδρεανή απέκτησε το πρώτο της
παιδάκι και έκτοτε έχει αφοσιωθεί στην
οικογένειά της, ενώ πλέον κάνει και ως μοντέλο
μόνο επιλεγμένες δουλειές.

