Αυτό είναι το πιο χαριτωμένο παιδί του κόσμου που... απειλεί τους stars του Hollywood

Κακά τα ψέματα το διαδίκτυο και κυρίως τα social media, έχουν τόσο μεγάλη επιρροή στις
μέρες μας, που είναι ικανά να αναδείξουν ένα άτομο σε τεράστιο αστέρι και αμέσως μετά,
αν έτσι φυσικά το αποφασίσουν, να το ρίξουν στην αφάνεια, για τον απλό λόγο ότι πλέον
δεν... πουλάει! Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, της δύναμης των social
media, είναι και η περίπτωση της 5χρονης Breanna Youn από την Νότια Κορέα, η οποία εν
μία νυκτί έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των μεγαλύτερων stars του Hollywood.

Η χαριτωμένη μικρή λοιπόν, χωρίς να έχει κανένα ιδιαίτερο ταλέντο, χωρίς δηλαδή να
τραγουδάει ή να χορεύει, έχει γίνει το απόλυτο αστέρι του διαδικτύου, για έναν και μόνο
λόγο: Είναι απλά χαριτωμένη! Όλα ξεκίνησαν όταν οι πλούσιοι των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων, και μιλάμε για... όντως ζάμπλουτους ανθρώπους, ανακάλυψαν την πιτσιρίκα σε
κάποια video στο Instagram, στα οποία απλά χόρευε και έκανε νάζια, όπως όλα τα
κοριτσάκια της ηλικίας της.

'Οπως φυσικά αντιλαμβάνεστε, οι πλούσιοι αυτοί άνθρωποι, άρχισαν να ποστάρουν και να
ξαναποστάρουν τα video της μικρής, με αποτέλεσμα η Breanna, να γίνει ένα από τα
μεγαλύτερα αστέρια της Μέσης Ανατολής. Πλέον, οι followers της στο Instagram είναι
περισσότεροι από αυτούς της Cameron Diaz, ενώ εντός ολίγου θα ξεπεράσει και τους Lena
Dunham και Zayn Malik από τους One Direction.

Kαι όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές, όπου μαζί με το βασιλικό ποτίζεται πάντα και
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η γλάστρα, η οικογένεια της μικρής, οι 2 της γονείς και ο αδερφός της, ζουν πλέον
πλουσιοπάροχα, ενώ πρόσφατα μετακόμισαν στο Ντουμπάι, όπου μένουν στο πιο
φημισμένο ξενοδοχείο, και μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο με λιμουζίνες. Εκτός
βέβαια από τις ανέσεις της οικογένειάς της, η Breanna έχει εξασφαλίσει τα αξεσουάρ της
για όλη της τη ζωή, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως της στέλνουν ανελλειπώς
δώρα, μόνο και μόνο για να τα φορέσει ή να τα κρατήσει σε κάποια από τα δημοφιλή video
της.

Η μητέρα της Breanna δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο ο κόσμος λατρεύει σε τέτοιο
βαθμό την κόρη της, αλλά εύχεται αυτό να συνεχίσει να συμβαίνει για αρκετό ακόμη καιρό,
μιας και, όπως υποθέτουμε, είναι πολλά τα... λεφτά! Και μη χειρότερα!

Πηγή: queen.gr
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