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cowboyokat vettek őrizetbe a ható-
ságok a texasi Austin utcáin, 2010 
de cemberében pedig Ausztriában állí-
tottak meg egy ittasan vezető fiatal nőt, 
aki egy kiskutya és egy tarantula pók 
társaságában kocsikázott.          

Mellbôsége miatt vesztette 
el az állását 
Felmondott a vezetőség egy ame-

rikai fehérneműbolt eladójának, mert 
szerintük a 29 éves nőnek túl nagyok 
a mellei. Az ABC News jelentése sze-

dult a bejárat felé. A bárban azonban 
közölték vele, hogy oda tilos állato-
kat bevinni. Ezért a férfi visszament 
az autójához. Azt tervezte, hogy addig 
bezárja oda az állatokat, amíg ő bent 
italozik, ám ő is beült a volán mögé. 
Hamarosan rendőrök érkeztek a bár-
hoz, akik azt látták, hogy egy férfi ül 
egy autóban, a vállán egy papagájjal, 
mellette az anyósülésen pedig egy zeb-
ra ücsörög.  

Mint később Reiter 
elmondta, többen lefo-
tózták őt az állataival 
a bár előtt, s nyilván 

közülük valaki riasz-
totta a rendőröket. 

A férfit ittas 
vezetésért őrizetbe 

vették. Arról nem 
szólt a híradás, hogy a rendőrök az álla-
tokat hová vitték arra a néhány napra, 
amíg a férfit benntartották. 

Hasonló esetek történtek a világ 
más pontjain is a közelmúltban. Tavaly 
januárban öszvérháton ügető részeg 

Zebrával és papagájjal 
ment italozni egy férfi 
Bárba indult kikapcsolódni egy fér-

fi az egyesült államokbeli Iowában, ám 
nem egyedül, hanem házi kedvencei-
vel, egy zebra és egy papagáj társaságá-
ban. Bajba viszont nem emiatt került, 
hanem azért, mert már előtte felöntött 
a garatra, s ittasan vezetett. 

A lenta.ru beszámolója szerint az 55 
éves Jerald Reiter lepar-
kolt a bár előtt, és a zeb-
rával az oldalán, a 

papagájjal pedig 
a vállán elin-
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Ejtôernyô nélkül ugrott 
egy brit kaszkadôr 
Hétszázharminc méter magas-

ról ugrott le ejtőernyő nélkül Gary 
Connery. A brit kaszkadőr ezzel új 
magassági rekordot állított fel. Az 
ugrásról készült videofilm a youtube-
on is megtekinthető. 

 A The Daily Telegraph írása szerint 
az ugráshoz Connery speciális ove-
rállt viselt, melynek elkészítésében 
is részt vett. Ezzel a repülőruhával a 
repülőmókusok módszerét alkalmaz-
va siklott a levegőben. Rekordkísér-

A földre érkezéskor 18 600 kar-
tondoboz fogta fel a 42 éves kaszka-
dőr esését. 

– Kényelmesen, puhára estem. 
Minden tökéletes volt, s ezért 
nagyon boldog vagyok – jelentette ki 
Connery a Sky News-nak közvetlenül 
földetérése után. 

Felesége pedig azt nyilatkozta, 
nagyon megkönnyebbült, hogy férje 
sikeresen túl van az ugráson. 

Gary Connery 23 éve ugrott elő-
ször ejtőernyővel, amikor a had-
seregben szolgált. A leszerelés 
után kaszkadőr lett, azóta több 

mint ezerszer ugrott helikopter-
ből és különböző épületek – köztük 
az Eiffel-torony – tetejéről. Számos 
világsztár dublőre volt, köztük Gary 
Oldmané, Rowan Atkinsoné, s dol-
gozott egyebek között Batman és 
Indiana Jones filmekben is.         

lete előtt a ruhát olaszországi 
és svájci hegyek szikláiról leugor-

va próbálta ki. Tanulmányozta a nagy-
madarak repülési technikáját is, főként 
azt, hogyan irányítják magukat farktol-
laik segítségével a levegőben.
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rint a New Jersey-ben élő Lauren Odes 
munkaügyi pert indított a New York-i 
Native Intimates vállalat tulajdonosai-
val szemben. 

Lauren Odes szavai szerint rög-
tön, amint munkába állt, megkérdez-
te vezetőitől, hogy vannak-e valamilyen 
öltözködési elvárások a cégnél. Azt 
tanácsolták neki, hogy öltözködjön úgy, 
ahogy a kollégái. Néhány nap elteltével 
azonban a főnöke közölte vele, hogy 
munkaadóinak nem tetszik az öltöz-
ködési stílusa, szerintük ruházata túl 
kihívó, a vásárlók tekintetét a kebleire 
vonja. Adtak neki egy köpenyt, hogy 
azzal takarja el magát. Odes nem tilta-
kozott, viselte a köpenyt, a vezetésnek 
viszont már ez sem volt elegendő. Meg-
kérték, vásároljon magának új ruhákat. 

A 29 éves nő – mint elmondta – 
megalázva érezte magát, de mégis 
elindult, hogy beszerezzen néhány sze-
rényebb ruhadarabot, de még a ruha-
üzletig sem ért el, amikor útközben 
felhívták telefonon, és közölték vele, 
hogy ki van rúgva.          

va kijelentette, hogy bármikor szíve-
sen látja a madarat, ha ki tudja fizetni 
az italát.

Az emu Ausztrália hivatalos mada-
ra, a struccalakúak rendjébe tartozik. A 
világon a második legnagyobb madár, 
magassága 160–180 centiméter, súlya 
50–60 kilogramm. Röpképtelen, ám 
nagyon kitartó futó, hatalmas távolsá-
gokat képes megtenni fáradhatatlanul, 
ráadásul remek úszó is. Növényeket, 
füvet és gyümölcsöket fogyaszt, de 
a hernyókat és a szöcskéket is meg-
eszi. A táplálék megőrléséhez segítség-
képpen 40–50 grammos köveket nyel 
le. Keveset iszik, szükség esetén akár 
napokat is kibír víz nélkül.        

Emu lett a törzsvendége 
egy ausztrál bárnak    
Új törzsvendégre tett szert egy 

ausztrál szálloda bárja: egy emu láto-
gatja időről-időre a létesítményt – adta 
hírül a news.com.au ausztrál hírportál. 

A bárban sétálgató emut sikerült 
lencsevégre kapnia néhány szemta-
núnak, s az ipari kamera is rögzítet-
te a madár látogatását. A bár vezetője 
ugyan saját szemével még egyszer sem 
látta a jövevényt, de több helybeli állít-
ja, hogy az emu már többször tisztele-
tét tette a létesítményben. Látogatását 
videón rögzíteni viszont csak most 
sikerült először. Ráadásul a madár utol-
só látogatásakor még „tárgyi bizonyíté-
kot” is hagyott maga után arról, hogy 
ott járt: odapiszkított a bár padlójára. 
Három takarító kellett hozzá, hogy a 
madárürüléket eltüntesse a bárból.

Az emu eddig mindig békésen visel-
kedett, még senkit sem támadott meg 
a vendégek közül. Az alkalmazottak 
sem éreznek csöppnyi ellenszenvet sem 
az emu iránt. A bár vezetője tréfálkoz-

Szesztilalommal sújtják 
Japánban 
a közalkalmazottakat 
Fukuoka városvezetése megtiltot-

ta a közalkalmazottaknak, hogy nyil-
vános helyen alkoholt fogyasszanak. 
A japán város büdzséjéből fenntar-
tott közintézmények dolgozói ezen-
túl csak otthonukban ihatnak szeszes 
italt. A tilalom nem csak az éttermek-
re és bárokra terjed ki, de még foga-
dásokon, sőt barátaik társaságában is 
tartózkodniuk kell az alkoholfogyasz-
tástól – közölte a The Japan Times.   

Fukuoka polgármestere elismer-
te, hogy a tilalom sokkolóan hathat az 
alkalmazottakra, de – mint hangsúlyoz-
ta – szeretné helyreállítani a bizalmat a 
város lakóiban a helyi vezetés iránt. 

Ezt a bizalmat fokozatosan ásták 
alá az elmúlt hónapokban azok az 

incidensek, amelyek főszereplői ittas 
közalkalmazottak voltak. 

Csak az elmúlt egy hónap alatt négy 
esetet jegyeztek fel. A város tengeri 
kikötőjének egyik alkalmazottja része-
gen összeverekedett egy taxisofőr-
rel, az óvodák működésért felelős 
osztály egyik munkatársa pedig 
megverte egy kollégáját. Egy 
tűzoltó részegen ellopott egy 
autót, majd egy általános 
iskola vezető pedagógusát 
érték tetten ittas vezetésen a 
rendőrök. 

Épp ez az utolsó eset 
szolgált ürügyül a nyilvá-
nos alkoholfogyasztást tiltó 
rendelkezés bevezetésére. Arról 
egyelőre nem érkezett hír, miként 
fogadják az új szabályozást a helyi 
hivatalnokok.             Kovács Andrea 
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