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Tiger Woods
redevine
lider. şi
îndrăgostit

De când şi-a refăcut viaţa, americanul Tiger
Woods a redevenit numărul 1 mondial în golf, după
o pauză de 29 de luni. În vârstă de 37 de ani, Woods
a câştigat Arnold Palmer Invitational, competiţie
din cadrul circuitului american PGA, devansându-l
în fruntea ierarhiei mondiale pe nord-irlandezul
Rory McIlroy. Potrivit USA Today, Woods a
ocupat prima poziţie timp de 623 de săptămâni,
în intervalul 1997-octombrie 2010. 2010 a fost un
an negru pentru sportivul implicat într-un scandal
sexual încheiat cu divorţul de modelul suedez Elin
Nordegren. Fosta doamnă Woods, înşelată în timp
cu...121 de femei, s-a ales cu o avere de 300 de
milioane de dolari, în condiţiile în care soţul ei a fost
primul din lume care a câștigat în cariera de sportiv
peste 1 miliard de dolari.

D

e curând, publicația
americană New York
Post a scris că frumoasa
suedeză, în vârstă de 33 de ani, s-a
cuplat cu miliardarul Chris Cline, în
vârstă de 53 de ani, un bogătaș discret
din West Virginia, care a făcut o avere
de 1,2 miliarde de dolari din exploatarea
unor mine de cărbuni. Elin și Chris
sunt vecini, deținând câte o locuință
în localitatea North Palm Beach din
Florida. Miliardarul Chris Cline a fost
căsătorit de două ori şi are patru copii,
iar fiica sa cea mai mare, Candice, e doar
cu 5 ani mai mică decât Elin.
La rândul său, Tiger Woods şi-a
regăsit fericirea şi liniştea în braţele
campioanei de schi alpin Lindsay
Vonn. Cei doi şi-au oficializat recent
relaţia, jucătorul de golf explicând că a
vrut să scape de hărţuirea la care erau
supuşi de presă.”Suntem foarte fericiţi
că suntem unde suntem, dar voiam, de
asemenea, să ne protejăm de hărţuirea
continuă din partea paparazzilor care
ne urmăresc şi de toate site-urile web
ale presei tabloide”, a declarat Woods

Elin Nordegren

într-o conferinţă de presă.”Cred că nu
era cel mai mare secret, dar da, ies cu
Tiger Woods. Relaţia noastră a trecut
de la prietenie la ceva mai serios în
ultimele luni şi sunt foarte fericită. Nu
voi spune mai mult pentru că vreau ca
totul să rămână între noi doi, familia
mea şi prietenii apropriaţi. Mulţumesc
pentru înţelegere şi sprijin”, a scris şi
Vonn, în vârstă de 28 de ani, pe Twitter
şi Facebook. Primul semnal de flirt între
cei doi a apărut la sfârşitul anului trecut, în
decembrie, când au stat la mese alăturate
la un eveniment organizat de sponsorul
lor comun, Red Bull. Asta după ce, cu o
lună înainte, Tiger Woods a fost văzut în
Beaver Creek, din statul Colorado, oraşul
în care multipla campioană olimpică
şi mondială la schi alpin se recupera în
spital după o suferinţă digestivă. În 2010,
schioara a făcut o declaraţie care acum
nu mai surprinde:”Tiger este idolul meu
şi amândoi avem probleme cu sexul”. E
drept că, după divorţul atât de costisitor
de mama copiilor săi, Woods a urmat un
tratament pentru dependenţă de sex.
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