
VIDEO: Megastarul Indiei filmeaza la Sibiu
Cel mai bine cotat actor indian al momentului filmeaza la Sibiu. Salman Khan a ajuns la Sibiu cu circa
100 de persoane, parte dintre ele fiind si garda personala a actorului, cunoscut in Romania mai mult in
urma relatiei pe care acesta a avut-o cu Iulia Vantur. Actorul are si garzi de corp din Sibiu: de protectia
lui Salman Khan se ocupa cei de la Assault Security, care i-au dat actorului indian doua garzi de corp si
un sofer. 
  
  Ieri, in jurul pranzului, Salman Khan a ajuns la singurul hotel de cinci stele din Sibiu, Hilton, fara a face
vreo declaratie. Actorul va fi cazat in apartamentul prezidential, unde de-a lungul timpului s-au mai cazat
Printul Charles, Ilie Nastase, Gheorghe Hagi, Ştefan Banica jr., Mihai Gainusa sau Dezbracatu`.
  
  Se pare ca vedeta de Bollywood va filma in Piata Aurarilor si pe Podul Minciunilor din Sibiu scene din
lungmetrajul "Jai Ho " (Mental), care urmeaza sa aiba premiera in luna februarie a anului viitor. Alte
scene vor fi filmate pe crestele muntilor Fagaras. 
  
  Salman Khan este un adevarat megastar in India, "un fel de Tom Cruise in varianta hindi ", dupa cum
spun unii. El s-a nascut pe 27 decembrie 1965 si a jucat in peste 100 de filme si continua sa joace,
deoarece actorii indieni nu se retrag din activitate de buna voie decat daca au depasit cifra de un milion de
filme jucate si, mai ales, dansate. in 2004, fostul iubit al Iuliei Vantur a fost votat de revista americana
People al saptelea cel mai sexy barbat din lume si cel mai sexy din India. in octombrie 2007, Khan a
acceptat oferta venita din partea Muzeului Figurilor de Ceara Madame Tussauds din Londra pentru a i se
face o statuie din ceara. Replica din ceara a starului bollywoodian a fost instalata in Muzeu, pe 15
ianuarie 2008. 
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