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Kiakadt az internet népe Vanessa
Hudgensre
CzB - 2021-01-26 21:48:33
Vanessa Hudgens nemrég elég rendesen magára haragított egy rakás embert. Az elmúlt napokban
ugyanis temérdek fotót és videót posztolt a közösségi oldalakra és szépen lassan rájött az internet
népe, hogy bizony Skóciában tengeti éppen a mindennapjait.
Ez pedig sokaknál kiverte a biztosítékot, ugyanis Skócia pár hete jelentette be, hogy újra teljes
zárlatot rendelnek el egy hónapra a koronavírus új mutációja miatt. Vanessa pedig több helyi
nevezetességnél is felbukkant és a posztok tanúsága szerint nagyon is jól érzi magát Skóciában. és
azonnal özönleni is kezdtek a támadások.
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Sokan azonban a színész-énekesnő védelmére keltek és elmagyarázták a hőzöngőknek, hogy nem
csak úgy kénye-kedve szerint utazgat, hanem bizony munka miatt van Skóciában. Itt forgatják
ugyanis netflixes karácsonyi film-sorozata, a The Princess Switch, magyarul Karácsonyi cserebere
harmadik részét.
A szórakoztatóipar pedig a kivételek közé tartozik és a kötelező karantén után nem vonatkoznak
rájuk az adott országban érvényes kijárási korlátozásról szóló szabályok. Méghozzá azért, mert csak
szigorú előírások és biztonsági intézkedések mellett állhatnak munkába, folyamatosan tesztelik őket
és amint felüti a fejét a bajnak akár egy hangyányi formája, leállnak és megteszik a szükséges
intézkedéseket.
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A filmiparban brutális óvintézkedések vannak. A legtöbb ember naponta kétszer tesztelnek, az
étkezés kivételével kötelező a maszk, a kesztyű, sok helyen pedig az arcvédő és a védőszemüveg is.
Persze a színészek levehetik ezeket a jeleneteknél – írta valaki a Twitteren.
Sokak szerint brutális a kettős mérce, hiszen egy csomó híressége fittyet hány a vírusra és
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kedvtelésből utazgat összevissza, ezt pedig jól az emberek orra alá is dörgölik a közösségi oldalakon.
Ráadásul azt is felhozták többen, hogy a film rengeteg embernek ad munkát, ami különösen jó egy
olyen nehéz év után, mint amilyen a tavalyi volt.
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