24/7 Timisoara

Leo de la Strehaia a inselat-o pe
Cristina R&B cu Simona Sensual
Articol de: Torok Dorina

Cristina R&B nu are noroc in dragoste. Dupa ce a fost parasita in
prag de nunta de italianul Mirco, cantareata a fost inselata si de „printul
tiganilor“, Leo din Strehaia. In timp ce se afisa cu Cristina, Leo se intalnea
si cu Simona Sensual.
Cu toate ca a negat vehement ca ar fi avut vreo legatura cu Leo de la
Strehaia, Cristina R&B a primit cadou de la acesta un BMW ultima
serie. Daca italianul Mirco i-a lasat „reginei R&B“ toate cadourile pe
care i le cumparase in timpul relatiei, Leo insa, dupa ce s-a despartit de
Cristina, i-a luat masina inapoi. La fel s-a intamplat si cu Simona Sensual,
care, dupa ce si-a incheiat socotelile cu Leo, i-a inapoiat acestuia (la
cererea expresa a lui) toate hainele si bijuteriile pe care le primise cadou.
Leo de la Strehaia, un fel de Codin zis „Poponet“ al lumii mondene,
puncteaza si el la femei celebre, precum Daniela Gyorfi sau Carmen
Serban. Dupa relatia amoroasa cu cele doua cantarete, Leo s-a reorientat
catre o blonda „sensuala“ pe nume Simona. Cand a cunoscut-o pe Simona,
aceasta era implicata intr-o relatie longeviva cu un interlop al Capitalei,
doar ca trecea printr-o perioada mai nefasta si „era pusa pe liber“ de
baiatul cu pricina. Insa nu definitiv, dupa cum am aflat din surse apropiate
acestuia. Relatia de lunga durata pe care Simona o avea nu a fost insa
un impediment pentru Leo, care i-a sucit repede mintile tinerei cu cadouri
costisitoare: bijuterii, haine de firma, telefon de fite si alte „nimicuri“ care ar
impresiona orice tanara aidoma Simonei.
Relatia amoroasa a celor doi a fost insa intrerupta de Cristina Spatar,
care a intrat si ea in gratiile lui Leo, spre nemultumirea Simonei. Odata ce
s-au apropiat, Leo a inceput sa-i faca cadouri si ei. Dar pentru ca banii nu
erau o problema pentru Leo de la Strehaia, acesta reusea sa le impace
pe amandoua femeile, cu succes.
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Nu a mers insa prea mult triunghiul amoros caci Simona a revenit la
marea ei dragoste, barbatul cu care avea o relatie de cativa ani buni. Cu
toate ca a declarat in presa ca acesta s-a intors la ea si i-a pus lumea la
picioare, lucrurile nu stau deloc asa. Simona Sensual a marturisit ca
iubitul ei i-a facut cadou, printre altele, si un coafor, lucruri total
neadevarate. Este adevarat insa ca este un om influent, dar la fel de
adevarat este ca printre preferintele feminine ale acestuia se numara si
alte tinere, fie ele blonde sau brunete, si nu doar ea, Simona Sensual...
Cat despre relatia dintre Leo si Cristina, s-a terminat la fel de repede cum
a inceput. Nu a avut timp Leo sa-i faca cadou decat un BMW cantaretei,
bolid pe care se pare ca si l-a recuperat dupa ce si-au incheiat socotelile.
Nici pe Simona nu a lasat-o sa pastreze toate cadourile. Cand si-au spus
„Adio!“, Leo a incarcat toate cadourile pe care i le facuse femeii in masina sa, si dus a fost. ...la Strehaia!
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