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Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, a venit in
Romania
Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina
reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte
tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii,
aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,
fost concurent “X Factor”. Cei doi sunt impreuna de mai bine de sase ani,
anunta spynews.ro.
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Chiar daca o duce foarte bine pe taram american, Alexandra nu poate sa stea departe de tara in
care s-a nascut. Recent, ea a revenit in Romania, iar paparazzii spynews.ro.au surprins-o in
Bucuresti. Fiica lui Liviu Dragnea a iesit in oras alaturi de iubitul ei, care i-a condus masina, un
SUV de toata frumusetea.
La un moment dat, cei doi indragostiti au decis sa traga pe dreapta, iar Alexandra Dragnea a
coborat din autoturism si a mers intr-un supermarket. Dupa doar cateva minute, tanara a iesit din
magazinul respectiv cu o sticla cu sampon in mana. Grabita, ea s-a urcat imediat in masina.
Nu dupa mult timp, fiica lui Liviu Dragnea si Alexandru Mataev, au ajuns intr-o zona de lux a
Capitalei, acolo unde tanara detine o proprietate. Relaxati, cei doi au coborat din masina si s-au
indreptat spre imobilul respectiv.

Alexandra Dragnea si Alexandru Mataev s-au cunoscut in 2013, pe vremea cand artistul participa
la “X Factor”. Tanarul, originar din Republica Moldova, a luptat pentru trofeul concursului si pentru
cei 100.000 de euro cu Florin Ristei, insa s-a vazut invins de acesta.
indragostita nebuneste de cantaret, Alexandra Dragnea a facut un gest senzational pentru
acesta. Ea i-a pus la dispozitie lui Alexandru Mataev domeniul tatalui sau din Alexandria, pentru
ca tanarul artist sa filmeze videoclipul piesei „Cu capul in nori'. Fiica lui Liviu Dragnea a aparut si
ea in videoclipul iubitului ei.

ADRESA: http://crct.ro/nuSD

