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ea mai frumoasã femeie din lume, care îndeplineºte
toate standardele unei Miss Univers se
numeºte, în acest an, Leila Lopes. Este una
dintre puþinele câºtigãtoare de culoare ale unui
concurs de acest gen ºi una dintre pretendentele
la coroana de Miss, care nu a intervenit în niciun fel asupra fizicului sãu, mãrturisind provocator: “Mã consider înzestratã cu frumuseþe interioarã, ceea ce este mai valoros decât frumuseþea fizicã. :i sincer, sunt foarte mulþumitã de modul în care Dumnezeu m-a
creat ºi nu aº schimba nimic din
înfãþiºarea mea”. Fermecãtoarea
angolezã s-a nãscut în Beguela,
oraº port la Oceanul Atlantic, în
vestul Angolei. A obþinut titlul de
Miss Univers datoritã unui
amestec bine dozat de calitãþi interioare ºi exterioare. Arbitrii au declarat
cã i-a uimit inteligenþa Leilei, maturitatea de
gândire ºi cultura ei generalã. Desigur, atunci
când s-a desfãºurat proba costumului de baie,
care a lãsat sã i se vadã formele perfecte, cei din
juriu au fost tot entuziasmaþi, dovadã cã tânãra
cu piele foarte arãmie le-a devansat pe celelalte
88 de participante. Alte calitãþi, pe care le are din
plin Lopes, sunt generozitatea, modestia ºi tenacitatea, care au ieºit la ivealã în timpul cantonamentului de trei sãptãmâni, la Sao Paulo pentru
Miss Univers. ªi dupã ce a câºtigat concursul, imediat ce s-a reîntors acasã, Leila a fãcut donaþii
pentru multe familii sãrace. Zâmbeºte mai tot timpul, fiindcã este un om minunat, cu suflet bun.
“Am lucrat pentru mai multe cauze sociale. Caut
donaþii pentru copiii sãraci, mã implic în combaterea virusului HIV. Îmi place sã-i protejez pe cei
bãtrâni ºi trebuie sã fac tot ce pot pentru þara mea.
Acum, în calitate de Miss Universe voi putea realiza cu mult mai multe”, a declarat cea mai frumoasã femeie a anului 2011, în interviurile pe
care le-a acordat. ªi cum de speculaþii nu scapã
nicio celebritate, ºi despre Leila Lopes s-a spus cã
are unele trãsãturi care te fac sã te gândeºti la
chipul Primei Doamne a Americii, Michelle
Obama. Zice se cã mai ales privitã din profil, ea

aduce aminte de unele “ipostaze” ale doamnei Obama, mai
ales la evenimente care au presupus þinutã de
searã. Prima Doamnã a SUA s-a impus nu
numai ca personalitate care are ceva de
transmis societãþii, ci ºi pe tãrîmul modei,
fiindcã specialiºtii nu se abþin sã comenteze
cã, odatã cu doamna Obama a revenit stilul la
Casa Albã. Asemãnarea dintre chipul lui Michelle
ºi al Leilei Lopes, realã ori exageratã, umple
paginile revistelor mondene din lume.În plus, ca ºi First
Lady a Americii, tânãra angolezã este o femeie puternicã, sigurã pe ea. Când o vezi prima oarã, îþi place în
mod necondiþionat, dar cel mai mult te fascineazã ochii
ei negri, pãtrunzãtori. Acum însã sunt umbriþi de teama
cã ºi-ar putea pierde coroana dupã ce noi informaþii par
sã o acuze cã ºi-ar fi falsificat o serie de documente pentru a putea participa la un concurs de calificare din
Marea Britanie. Potrivit informaþiilor publicate de ziarul
argentinian “Infobae”, lui Lopes i s-ar fi permis sã participe fraudulos la un concurs Miss Angola pentru
cetãþenii angolezi ce locuiesc în Marea Britanie, deºi
ea nu a trãit niciodatã în afara þãrii ei, susþine cã un
bãrbat pe nume Charles Mukano ar fi ajutat-o sã-ºi
falsifice documentele, care o prezentau ca fiind studentã la o universitate britanicã, la care studia managementul afacerilor. Cu ajutorul acestui document, Lopes a putut sã participe ºi sã câºtige competiþia. Publicaþia argentinianã susþinea la sfârºitul
lui septembrie cã Mukano chiar ar fi mituit câþiva
membri ai juriului din Marea Britanie pentru a
asigura victoria lui Lopes. Acuzaþiile au apãrut chiar
în þara de origine a Leilei, unde presa a scris cã
aceasta a fãcut un aranjament cu Charles Mukano,
unul dintre organizatori, care ar fi ajutat-o sã participe ºi la Miss Angola UK, competiþie la care se
pot înscrie doar fetele din Angola care locuiesc în
Marea Britanie, Leila neîncadrându-se printre ele.
Conducerea organizaþiei Miss Univers a anunþat
cã investigheazã cazul. Acum, Miss Angola
beneficiazã de un contract pentru un an
cu organizaþia “Miss Univers”, aflatã
din 1996 în proprietatea
magnatului
american
Donald Trump.
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