
segunda-feira, 16 de novembro de 2009

ARWC 2009 MUNDIAL A PROVA - O FILME

http://www.funfsports.com/videos/LuliCox/arwc-2009-mundial-a-prova-

855v36c7b2c.mstp

Esse é o clipe final com o resumo da nossa prova! Valeu Brasil!
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floretrapo disse...

Emocionante, acho que vou chorar, é sério.
Tá demais, vcs foram muito guerreiros.

Bjs
dri

Segunda-feira, 16 Novembro, 2009

Sopa de Pedra Riders disse...

Cara!! mutio bom..

Nilson Young
Sopa de pedra riders.

Quarta-feira, 18 Novembro, 2009

Luana Massi Scartezzini disse...

Lulu,

Achei o filme demais!!! As edições estão cada vez mais profissionais....a
trilha sonora é linda. Sei que fui meio desnaturada, mas hoje, numa
paradinha para almoço, assisti pelo menos o clip final. Já deu pra sentir
um pouco como foi. Só não assisti o clip da sexta-feira 13 porque não
posso muito ver sangue (você sabe), tô grávida, portanto, mais sensível
e o meu prato era spaguetti com molho de tomate.
Parabéns!!!
Beijoca
Lu

Quarta-feira, 18 Novembro, 2009

Christian Guariglia disse...

Muito bom Luli!!!

É de arrepiar!!!!

Deve ter sido uma experiência fantástica. Cada lugar, cada momento,
tudo o que vcs vivenciaram nos dias de competição, vão ficar guardados
na memória de cada um de vcs para sempre.

Valeu equipe AKSA, por representar tão bem o nosso país.

Nas próximas competições, a Luli vai levar um novo equipamento
obrigatório: SAL GROSSO. rsrsrssrs

Abrs e Bjs por quem torceu muito por vcs, Christian Guariglia.

PS: Não sei porque a Luli ainda não mudou de profissão.

Ela manda muito bem na Flower People, como atleta tb, mas filmando,
editando e produzindo, ela é melhor ainda.

Rumo a Hollywood!!!!
Quinta-feira, 19 Novembro, 2009
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