
Nézd, azt azért el kell mondanom, hogy én
nem a termet alapján választottam barátot.
Ugyanakkor imponál, hogy 6 éves kora óta
sportol, és ez meglátszik rajta. De nem ez
a legfontosabb tulajdonság, amiért ô a
társam. Sokkal inkább a belsô értékek lé-
nyegesek számomra. Az is igaz, azon-
ban, hogy alapvetô dolog szerintem,
hogy egy férfi ne legyen hájas és fizi-
kálisan elhanyagolt. 

Véleményem szerint mindenkinek
oda kell figyelnie az alakjára. Spor-

toljon! Nem feltétlenül azért,
hogy szuper külsôre tegyen

szert, hanem sokkal in-
kább azért, hogy jól

érezze magát a saját
bôrében.

Köszönjük a
beszélgetést!

FM

2004-ben te lettél az el-
sô helyezett a Playmate
választáson. Ezzel a
gyôzelmeddel robban-
tál be a hazai köztu-
datba. Akkor azt
nyilatkoztad, arra
számítasz, hogy 1-2
éved van a modell
szakmában. Mi történt
veled azóta és most ho-
gyan látod a jövôdet?

Valóban, a 2004-es Playmate
gyôzelem révén sikerült ismertté
válnom Magyarországon. Ennek kö-
szönhetôen nagyon sokat dolgozom,
sorra kapom a felkéréseket, fotózásokon
veszek részt, különbözô rendezvények há-
ziasszonya vagyok, televíziós mûsorok-
ban szerepelek, rádió interjúkat adok.
Keresnek külföldi munkákra is, ame-
lyeknek szintén szívesen teszek ele-
get, hiszen szeretek utazni, és egzoti-
kus országokat, embereket megis-
merni. Szóval elég elfoglalt vagyok.
Most úgy látom, hogy még három-
négy évet fogok modellként dolgozni. 

Mit szeretsz leginkább a modell
munkában?

Csaknem mindenben örömömet lelem,
ami ezzel a szakmával jár. Szinte szenvedé-
lyesen szeretem ezt a pályát. Elmondhatom,
hogy azon szerencsés emberek közé tar-
tozom, akiknek a munkájuk egyben a hobbi-
juk is.

Van olyan esetleg, amit nem igazán ked-
velsz a foglalkozásodban?

Talán azt nem szeretem, ha amatôr fotóssal
kell dolgoznom. Nekem fontos, hogy a fotózá-

sok nagyon professzionális körül-
mények között történjenek, és
olyan ember fényképezzen, akivel
öröm dolgozni. Egy fotózás során
mindig oldott hangulatnak kell len-
ni. Szerencsére az esetek többsé-
gében mindig profi fotóssal dolgo-
zom. Ideális körülmények között,
mikor fotóznak, számomra meg-
szûnik a külvilág.

Az internetes honlapodon
(www.riplizsuzsa.hu), több kiváló

fotót láthatnak az érdeklôdôk
rólad. Nemrég megjelentek
a MEN magazin fotói, ame-
lyek szenvedélyes erotikát
sugároznak. Ilyen fényké-
pek készítéséhez bizonyára
nagyon oldott hangulat és

profizmus szükséges.
Igen, a MEN magazinban

megjelent fotók valóban tökéletes
körülmények között készültek At-
hénban. Egy fantasztikus szállo-
dában dolgoztunk, ahol min-
den szoba más kornak meg-
felelôen volt berendezve.
Öröm volt dolgozni.

Ha már erotikus képek-
rôl esik szó… Két évvel
ezelôtt azt nyilatkoztad,
hogy létezik számodra
egy határ a fotózás-
ban, modell szakmá-
ban, amit nem lépsz
túl. Ma is ugyanaz
a határ, mint ko-
rábban?

Igen, természetesen ugyanaz. Maradt az a határ, amit
akkor meghúztam. Ezt eddig nem léptem át, és ezután
sem fogom.

Hogyan zajlik egy átlagos napod?
Ma például reggel kilenckor ébredtem, majd egy fo-

tózásra igyekeztem, ahol egy promóciós anyagot ké-
szítettünk. Utána elintéztem a kisebb-nagyobb bevá-
sárlásokat. Este a Juventus Rádió mûsorában vendé-
geskedtem. Most a Fit Muscle Magazinnak adok ripor-
tot, aztán összepakolok, holnap ugyanis elutazom
másfél hétre Bangkokba.

Energikus vagy, sokat dolgozol. Mibôl meríted az
ehhez szükséges energiát?

Elsôsorban a barátomból, aki már három
és fél éve a társam. Említettem, hogy
szenvedélyesen szeretem a munkámat,
és boldoggá tesz, ha dolgozhatok. Így
hát nem érzem fárasztónak az ezzel
járó napi teendôket.

Milyen kikapcsolódást választasz
amikor nem dolgozol?

Szívesen olvasok ezoterikával
foglalkozó könyveket, vagy hallga-
tok zenét. Ez a két dolog kikap-
csol, pihentet. Mindig van nálam
könyv és CD lemez, bárhol 
vagyok.

Úgy tudom, hogy az aktív
kikapcsolódást is kedveled,
sokféle sporttal szeretsz fog-
lakozni. Talán edzôterembe
is jársz?

Egy hónapja rendszeres já-
rok edzôterembe, ahol aero-
bik edzéseken veszek részt.
Szeretem a sportot, mindig
is szerettem edzeni. 

A súlyzós berendezéseket
nem használod?

Nem. Úgy vélem, hogy je-
lenlegi céljaimhoz tökélete-
sen megfelel az aerobik. Sze-
rencsés alkatomnak köszön-
hetôen megelégszem azzal,
hogy kellemesen elfáradok
edzéseken és megôrzöm je-
lenlegi formáimat. Komolyabb
alakváltoztatásra nincs szüksé-
gem.

Közvetett kapcsolatban is vagy
a sporttal, hiszen párod többszö-
rös birkózó magyar bajnok. Végre
egy nô, akinek tetszenek a nagyda-
rab palik… Neked mi tetszik rajtuk?
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„A Vénusz tulajdonképpen a
szerelmet, a pénzt, és a
mûvészeteket képviseli. Hozzá
tartozik még a harmónia, a
szépség, a békesség, és a bol-
dogság. Alapvetôen jóindulatú
bolygó, még rossz fényszö-
gekkel is csak túlzásokat
okoz.”

Azt mondta, ha egyszer
nem áll többé fényké-
pezôgép elé, lehet hogy
csillagászattal
foglalkozik majd. 
Ô Ripli Zsuzsa.

Vénusz a bolygón
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Egyenletes
vagy 
intervallum
kardió

Táplálékkiegészítô
stack modulok
Maximális tempóval 
a céljaid felé!

Izomnövelés 
és zsírégetés
egyszerre

Vénusz 
a bolygón

RIPLI 
ZSUZSA 

Melyik 
az optimális 
a zsír-
égetéshez?

ATTACK! kreatin
a testbe,
ATTACK! póló 
a testre!
Részletek 
a 13. oldalon.

ATTACK! STYLE

Ingyenes!  Ingyenes!  Ingyenes!  Ingyenes!

Melyik 
az optimális 
a zsír-
égetéshez?

Maximális tempóval 
a céljaid felé!

RIPLI 
ZSUZSA 

Playmate

TÓTH DÁNIEL
Superbody Grand Prix 
abszolút bajnok 
és abszolút magyar
bajnok

Eltökélt célom a világbajnoki cím 
és a profi státusz elérése. 
Ebben legnagyobb segítségemre 
a Scitec Nutrition 
termékei vannak!

www.scitec.hu

A bajnok elvégzi a munkát, mi biztosítjuk 
a csúcsminôségû üzemanyagot!
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