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Csöcsök és becsokizás Ördög Nórával élő
adásban
DG - 2014-11-24 12:09:05
Eddig azt hittem, megszoktam már, hogy ebben a zenei tehetségkutatóban semmi sem szól a
zenéről, de a vasárnap esti élő Rising Star nálam megint kiverte a biztosítékot. Maga a formátum,
vagyis, hogy a döntést rábízzák a nézőkre, jő ötletnek tűnt, de ahhoz az is kell, hogy legyenek olyan
énekesek, akik hallatán nem kapok azonnal a Mute gomb után a távirányítón.
Mert lássuk be, az itt most a kieséses szakaszba továbbjutott 24 versenyző jó részét a szomszédos
csatornán futó hasonló műsorban még büféig sem engednék. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
minthogy a közönség sem talált a 14 fellépőből nyolc olyat, akiket továbbjuttatott volna, így a zsűri
volt kénytelen egy korábban már leszavazott énekesnőt mégis a következő szakaszba juttatni. Ciki!

Király Martinát a zsűri juttatta tovább fotó: TV2 Sajtószoba

Mondhatjuk, hogy viszonylag sokat járok karaoke klubokba, de a tegnap esti élő adásba engedett
versenyzők közül néhányat még ott is kifütyülnének. Persze, kár tagadni, pár olyan hang tegnap is
volt, ami miatt mégis megérte végigszenvedni a leginkább egy szabolcsi falunapra emlékeztető
adást.

Becsokiztál?
Csak a keretes szerkezet jegyében, az első énekes, bizonyos Gondi Helén, szétszakította a stúdiót,
mondjuk nem is csoda, háttérénekesként dolgozik már jó ideje. Valamint az utolsóként színpadra álló
Szén Alexandra is elképesztően ügyes volt. Hiába hozott a TV2 eyecandynek egy cuki szőke lányt,
elszámolták magukat, a fal lent maradt. Pedig Nagy Gréta karcos hangja elképesztően szexi.
Figyeljék csak!
A műsor mégis Ördög Nóra ámokfutása miatt marad emlékezetes. Amíg az X-Faktorban még teljesen
normálisan, a társadalmi konvencióknak megfelelően, profin nyomta le az adásokat, mostanra kikelt
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magából. Az este mélypontja az volt, amikor Majka úriember módjára felhívta a figyelmet Mező
Dorottya átlagosnál dekoratívabb felsőtesti adottságaira, majd a mellette álló kétgyermekes anyuka
ezt nemes egyszerűséggel úgy reagálta le: "Persze, mindig csak a csöcsök!"
Kevésszer láttuk Majkát zavarban, de hogy most szégyellte magát kolléganője miatt, az szinte tuti.
Azt meg már kár is hozzátenni, hogy az egyik fiú fellépőtől az éneklés előtt közvetlenül azt kérdezte,
hogy "becsokizott-e". Szóval, nem tudjuk, mit tolt Ördög a műsor előtt, de abból az anyagból mi is
kérünk!
A legjobbat a végére hagytuk, nézzék meg, ezért azért megéri belenézni a műsorba:
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