
"Papi" e al unei sibience
Casatoria Ioanei Ginghina cu Alexandru Papadopol a fost o surpriza pentru lumea show-bizz-ului.
  
  Se spune ca o relatie de iubire este cea mai reusita atunci cand porneste de la o prietenie de durata.
Zicala s-a aplicat foarte bine si in cazul actritei originara din Copsa Mica, Ioana Ginghina. Dupa ce mai
bine de trei ani intre ea si Alexandru Papadopol a fost doar o relatie de amicitie, la sfarsitul anului 2006
cei doi s-au casatorit in mare taina. SIBIANUL a stat de vorba cu Ioana si a aflat cum a fost la cununie.
  
  Colegi si apoi prieteni
  
  Ioana si Alexandru se cunosc de mai bine de trei ani. Prietenia lor s-a legat in timpul filmarilor la
telenovela "Numai Iubirea" si a continuat pe platourile de filmare de la "Daria, iubirea mea". Pana in
octombrie anul trecut, nimic nu parea sa prevada ca cei doi vor deveni sot si sotie. "Totul a inceput pur si
simplu, atat de firesc incat nici macar nu avem o data anume din luna octombrie pe care sa o asociem cu
inceputul", dezvaluie Ioana pentru SIBIANUL. Cei doi se intelegeau atat de bine, incat pasul catre o
poveste de dragoste a fost firesc.
  
  Casatorie in secret
  
  Dupa numai trei luni, cei doi actori de telenovele au ajuns in fata ofiterului de stare civila. Nici ei nu
prea stiu cum. "Totul a inceput ca o joaca. Nu m-a cerut propriu-zis, pur si simplu ne-am trezit la casa de
casatorii", spune Ioana, de acum Papadopol. Totul s-a petrecut in mare taina. Singurii care au asistat la
momentul "DA", au fost cei doi prieteni ai cuplului, actorul Dragos Bucur si Dana Nalbaru, in calitate de
martori. "Ne-am dat seama ca ne intelegem atat de bine, incat cununia civila a fost o decizie fireasca,
rapida si bineinteles surprinzatoare pentru toata lumea, inclusiv pentru familiile noastre, care au aflat la
scurt timp dupa. Ne-am dorit sa se intample asa, pentru ca am vrut sa fie un moment numai al nostru," a
spus Alexandru Papadopol la ACASĂ TV.
  
  Nou formata familie Papadopol si-a petrecut sarbatorile de iarna la Sibiu, la familia Ioanei, dupa care
s-au intors la Bucuresti, in apartamentul in care locuiesc impreuna.
  
  Urmeaza nunta
  
  Ioana si Alexandru sunt foarte ocupati cu filmarile la telenovela "Daria, iubirea mea", asa ca numai dupa
terminarea lor vor incepe pregatirile pentru nunta. Desi Ioana isi doreste sa imbrace rochia de mireasa, nu
s-a gandit inca cum va arata. "In privinta casatoriei religioase, nu am stabilit inca nimic: nici biserica, nici
nasi, nici restaurant, nici rochie, nici luna de miere si nici o perioada. Cu siguranta insa ca vrem sa facem
anul acesta si nunta", spera Ioana, fericita ca a facut acest pas. 
  
  Drumul spre familia Papadopol
  
  Ioana Ginghina nu se afla la primul mariaj. Ea a mai fost casatorita cu actorul Daniel Tudorica,
asistentul lui Pepe de la Antena 1. Dupa despartirea de acesta s-a vehiculat ca Ioana ar fi avut o relatie cu
fiul lui Emil Constantinescu, iar apoi relatia ei cu Cove a fost intens mediatizata.
  
  Alexandru Papadopol a avut si el o viata amoroasa intensa. Inainte de a deveni actor de telenovele, el s-a
despartit de fosta componenta a trupei ASIA, Anemona Niculescu. Apoi a fost vazut la bratul unei tinere
pe nume Monica. 
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