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Csak két napig volt
milliárdos a fiú
Egy banki tévedés miatt közel
362,5 milliárd forintnyi összeg szerepelt egy 18 éves indiai fiú bankszámláján. A srácot szinte sokkolta,
amikor tudomást szerzett róla, hogy
milyen összeg szerepel a számláján,
de az is, amikor megtudta: a pénzintézet javította a hibát. Az indiai
származású tinédzser szerény körülmények között él, és azért ment a
harpuri Indiai Nemzeti Bank egyik

Trónra lépett Cassius
Újra Cassius lett a fogságban élő
legnagyobb krokodil, miután elpusztult az eddigi csúcstartó, a Fülöp-szigeteki Lolong, a maga több mint hat
méterével. Az állat Ausztráliában él,
5,48 m hosszú, és nevét Cassius
Clay (Muhammad Ali)
ökölvívóról kapta a nevét.
1984-ben fogták be az északi területen, azóta a Marineland Malenesia
nevű krokodilparkban
él Queensland szövetségi államban.
A Fülöp-szigeteki
Lolong 50–60 éves lehetett, Cassius viszont már 110 körül
járhat és még 50 évig elélhet.

Golyóálló divat
milliárdosoknak
Biztonságos
divatot és luxust ígér Miguel
Caballero tervező. A
kolumbiai dizájner
– elsősorban milliomosoknak és
politikusoknak
szánt – darabjai között van
egy elegáns
póló is, amely
12 ezer dollárért,
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fiókjába, hogy megemelje a takarékbetétjének összegét.
– Szerettem volna egy csekkfüzetet a
számlámhoz, így a bank arra kért, menjek be, és növeljem meg a számlaegyen-

azaz 2,2 millió forintos árért cserében
védelmet nyújt a golyókkal szemben.
Miguel Caballero cégének termékei
elsősorban hasznos kiegészítők, amelyek között testőrök éppúgy találnak
professzionális darabokat, mint a divatra sokat adó milliomosok. A Miguel
Caballero-ruházatnak olyan törzsvásárlói vannak, mint a spanyol Fülöp
herceg, a kolumbiai Álvaro Uribe elnök
vagy Venezuela elnöke, Hugo Chávez.
A biztonságos ruházatot Dél- és KözépAmerikán kívül elsőként Londonban,
a Harrod’s-nál forgalmazzák, ahol a
vásárlók zöme az orosz milliárdosok
közül kerülnek ki.

Boszorkányt égettek
Pápua Új-Guineán
Bizony nemcsak a mesefilmekben,
vagy a régmúltban fordult elő ilyen
ijesztő eset, hanem napjainkban is.
Nemrégiben egy fiatal, mindössze húsz
éves anyukát kínoztak meg, majd több
száz ember előtt élve megégettek Pápua
Új-Guineán. A fiatalasszonyt egy hatéves kisfiú rokonai vádolták meg
azzal, hogy megölte gyermeküket.
Ezután megkínozták, meztelenre
vetkőztették, és forró vasrúddal
ütlegelték, majd elevenen meggyújtották egy szeméttelepen.
A módszer középkorinak tűnhet ugyan, a közönség azonban

legem. Két nap múlva azonban arra
lettem figyelmes, amikor belenéztem
a takarékbetétkönyvembe, hogy a várt
szerény összeg helyett milliárdok szerepelnek benne. Sokkolt a dolog. Teljesen lezsibbadt az agyam. Ennyi pénz,
két nap alatt. Azt kérdeztem magamtól, hogyan lehet ez – számolt be a
rövidke milliárdos lét első perceiről
a fiú, aki rögtön szólt édesapjának,
akivel visszamentek a bankba, ahol
elnézést kértek tőlük, és közölték: csak
számítógépes hibáról van szó.

Végzett vele
a kóla?
A kiugró kólafogyasztás is komolyan
hozzájárult egy harmincéves új-zélandi
nő halálához. A nő
napi tíz liter kólát
ivott, ami a halottkém
szerint komolyan hozzájárult a kialakult szívritmus-zavarhoz. Míg a Coca-Cola cég
azt mondja: nem bizonyított, hogy az
italnak köze volt a nő halálához. 

Póni a berlini metrón
olyan modern eszközökkel is fel volt
szerelve, mint a fényképezőgép, így az
újságok címlapon hozhatták le a sokkoló képeket. A BBC becslése szerint
évente nagyjából ötven boszorkánysággal összefüggő gyilkosság történik
Pápua Új-Guineán. 

6 tonnás csokicsoda
Elképesztő
méretű csokoládét gyártottak
Amerikában.
Az
egyik
csokoládégyártó cégnek
annyira megtetszett ugyanis a
Johnny Depp neve által fémjelzett
Charlie és a csokigyár című film, hogy
elhatározták, csinálnak egy grandiózus
csokiszeletet. A műremeket el is készítette a Thorntons, ami közel 6 tonnát
nyom (egészen pontosan 5792 kg-ot) és
16 m2 nagyságú.

kiderült, hogy a Seppi névre hallgató
jószágnak gazdája, a 16 éves brandenburgi diáklány nemcsak a berlini közlekedést mutatta meg, hanem
járt már vele egy gyorsétteremben és
egy ruhaboltban is. 

Esôcsinálás tiszta égbolton
Döbbenetes! Ha megvalósul az
ausztráliai Queensland egyetem kutatójának, Jurg Kellernek az elképzelése,
ő lesz az első ember, aki esőt tud varázsolni tiszta égbolton. Keller úgy akar
esőfelhőket létrehozni a teljesen felhőmentes égbolton, hogy ionokat generál
az atmoszférában. Ez a módszer teljesen
új, eddig különleges sókkal próbálták a
felhőkben már jelenlévő esőcseppeket
egyesíteni. Egy technológiát is alkalmaznak már erre régóta Ausztráliában
és a Közel-Kelet néhány országában, de
az eredmények csekélyek – írta a La
Repubblica című olasz napilap.

Szokatlan utast, egy pónilovat szállított a berlini metró. Természetesen
a gazdája is a jószággal tartott, de az
utasokat annyira meglepte a szokatlan
„vendég”, hogy többen telefonjukkal
készítettek róla videofelvételt, amelyet
aztán az internetre is feltöltöttek. A
póni metrózását már több százezren
látták a You Tube-on. Azóta egyébként

Garfieldnál is kövérebb
A normálisnál négyszer nehezebb,
azaz 18 kilós egy brit macska, Meow,
akit gazdája, egy 87 éves idős néni
már nem bír el, ezért az állatorvosok
most fogyókúrára fogták. A cicát akár
Garfieldnak is hívhatnák, hiszen még
nála is kövérebb. Egyébként nagyon
lusta, nem érdekli például az a plüssegér sem, amellyel az állatorvosok
ajándékozták meg. A kandúr hamar
kifullad és elfárad. Az orvosok étrendjének megváltoztatásával szeretnék
lefogyasztani. Érdekesség, hogy koráb-

Családi
tengeralattjáró
Egy dél-koreai
hajóépítő vállalkozás szabadalmaztatta az
Ego névre keresztelt családi, vízi járművet, amelynek hossza 3 és fél méter és
négy személy fér el benne. A 12 darab,
egyenként 8 V-os akkumulátor csak
ilyen terhelés mellett képes kilenc órán
át árammal ellátni a vízibiciklire hasonlító alkalmatosságot. A különleges jármű alapára: 12 millió forint.

51 év, 45 ezer kocsma
Igencsak fura, de valóban kocsmacsúcsot döntött egy brit férfi: 45 ezer
ivóba tért be 25 ezer pint sörre. A
rekordot a 66 esztendős Bruce Masters
állította fel: kocsmánként átlagosan bő
3 deci sört döntött magába! A hobbialkoholista 1960-ban kezdte országos
kocsmakörútját. 

ban egy 21 kilós ausztrál kandúr volt a
világ legkövérebb macskája a Guinness
szerint. A szervezet végül megszüntette
ezt a kategóriát, nehogy sokan emiatt
hizlalják agyon cirmosaikat.


2013. IV. évfolyam 2. szám

Színes világ

80

Hírek a nagyvilágból

Két ikerpár született
egyszerre

Föld alatt épül
a luxusszálloda
Kínában kezdték el építeni a
világ egyik legkülönlegesebb hoteljét – egy kőbányában! A leendő
InterContinental Shimao Shanghai
Wonderland szálloda 93 méterrel a föld
alatt épül majd, 19 emeletes lesz és 380
szobás. Az átadás várhatóan 2015-ben
történik meg. A beruházás 555 millió
dollárba kerül. Az elképesztő luxusba
belefér egy 400 ezer m2-es szórakoztató
park is. Emellett még víz alatti étterem
és egy 10 méter mély, tengeri élővilággal ellátott akvárium áll majd a vendégek rendelkezésére. 

Két egypetéjű ikerpárt szült egyszerre
egy nő az Egyesült Államokban, pedig
erre nagyon kicsi az esély: mindössze
1 a 70 millióhoz. A négy gyermek fiú
lett, és anyukájuk is jól van. A 36 éves
anya és párja nem használt semmilyen
termékenységet segítő szert, és csupán
egy kistestvért szerettek volna kétéves
gyerekük mellé, aki szintén fiú. Először
csak két szívhangot észlelt a nő orvosa, a
következő vizitkor azonban már hármat,
idővel pedig a pár megtudta, hogy négy
gyermek növekszik az anya méhében.

Nem érdekelte Clayderman
a teknôcöket
Érdekes tervet eszelt ki a híres zongoraművész. Legújabb albumának
ízelítőjével próbálta párzásra bírni a
veszélyeztetett hüllőket. A londoni állatkert Galápagos-szigeteki óriásteknőseit
azonban nem érdekelte a különleges
koncert. A lassú hüllőket egyedül a gondozóiktól kapott sárgarépák tudták felvillanyozni. Clayderman annyit fűzött a
rendhagyó koncerthez, hogy „szórakoztató volt” a teknősöknek játszani. 
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