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Γραφείο συνοδών πήρε 3,7 εκατ. δολάρια από 
Κινέζο γιατί του είχε τάξει την Μέγκαν Φοξ 

Ε
να αυστραλιανό γραφείο συνοδών μηνύει Κινέ-
ζος επιχειρηματίας ο οποίος κατέβαλε κατόπιν 
συμφωνίας το ποσό των 3.7 εκατομμυρίων δολα-
ρίων για να περάσει μια νύχτα με σταρς του Χό-

λιγουντ. Ο Yu Xu, όπως κατονομάζεται από την αυστρα-
λιανή εφημερίδα Τhe Sunday Telegraph που επικαλείται 
δικαστικά έγγραφα πλήρωσε το αστρονομικό ποσό για 
συνευρεθεί με την ηθοποιό των Transformers, Μέγκαν 
Φοξ, το μοντέλο των Victoria Secret Κάντις Σουάνπολ 
και την κινέζα ηθοποιό και μοντέλο Yang Ying.  Ο κ Yu 
ισχυρίζεται ότι η εταιρεία Royal Court Escorts που εδρεύ-
ει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας του υποσχέθηκε γυναικεία 

συνοδεία διεθνούς κύρους και παροχή σεξουαλικών 
υπηρεσιών χωρίς να υπονοεί ότι οι τρεις κυρίες είναι 
συνοδοί πολυτελείας.  «Η συμφωνία ανέφερε ότι αν ο κ 
Xu κατέβαλε το ποσό των 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων 
οι Φοξ, Σουάνπολ και Ying θα του παρείχαν σεξουαλικές 
υπηρεσίες» αναφέρει στη μηνυτήρια αναφορά του ο Κινέ-
ζος επιχειρηματίας οποίος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά όταν ένα μήνα μετά την υπογραφή του συμφωνητι-
κού τα κορίτσια ήταν άφαντα.  Ο Xu διεκδικεί το ποσό 
που κατέλαβε και μηνύει την εταιρεία για παραβίαση της 
δεοντολογίας, παραπλάνηση, εξαπάτηση και αδικαιολό-
γητο πλουτισμό» αναφέρει η μήνυση.

Περισσότερες γυναίκες 
στο Κοινοβούλιο

Ενώ συνεχιζόταν η καταμέτρηση των 
ψήφων και παρέμενε αβέβαιο ποιο 
κόμμα θα αναλάμβανε να σχηματίσει 
κυβέρνηση, αυτό που ήταν πλέον σί-
γουρο είναι ότι ο αριθμός των γυναι-
κών στην Ομοσπονδιακή Βουλή έχει 
αυξηθεί. Στο προηγούμενο Κοινοβού-
λιο, υπήρχαν 40 γυναίκες, ενώ στη νέα 
Βουλή ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 42 
μέχρι 48. Αν τελικά εκλεγούν 48 γυ-
ναίκες στη Βουλή, αυτό θα σημαίνει ότι 
οι γυναίκες θα καταλαμβάνουν το 32% 
των εδρών. Να σημειωθεί ότι πολλοί 
πολιτικοί παρατηρητές και υποστηρι-
κτές για την ίση εκπροσώπηση στο κοι-
νοβούλιο, υποστήριζαν ότι τα μεγάλα 
κόμματα είχαν παραμερίσει σημαντικά 
θέματα των γυναικών κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής τους εκστρατείας.
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Tony Krone, από το Πανε-
πιστήμιο της Καμπέρας, δήλωσε ότι η 
διεθνής κατάταξη της Αυστραλίας στο 
θέμα της ισότητας των φύλων είχε βελ-
τιωθεί. Τόνισε μάλιστα ότι η Αυστραλία 
βρίσκεται σήμερα στο ίδιο επίπεδο με 
την Ελβετία.

Το Σαλόνι Κομμωτικής Shaydz ζητάει μαθητευόμενη,  
ενθουσιώδη, με ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά. 
Ζητάει, επίσης, πεπειραμένη κομμώτρια για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα τηλεφωνήστε  
στο 87643993 ή στείλτε email στην διεύθυνση: rena@shaydz.com.au

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (part time).  
Καλός μισθός για την κατάλληλη κυρία!

Για περισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε  

με τον Κώστα στο τηλ.: 0418 965 632

Zητείται πεπειραμένη μαγείρισσα 
για να εργαστεί σε Ελληνική Κουζίνα  

που προσφέρει γνήσιο ελληνικό φαγητό. 

Lamborghini με σκουριασμένο τρέιλερ!
Ο οδηγός ενός υπέροχου και πανάκριβου 
supercar εθεάθη να κινείται σε πολυσύχνα-
στο δρόμο του Σύδνεϋ στην Αυστραλία, ρυ-
μουλκώντας ένα τρέιλερ που ήταν έτοιμο να 
διαλυθεί.
Η φωτογραφία έχει γίνει viral στο διαδί-
κτυο, καθώς και δεν είναι και το πιο συ-
νηθισμένο πράγμα στον κόσμο, να βλέπεις 
μια Lamborghini να ρυμουλκεί ένα σκου-
ριασμένο και αυτοσχέδιο τρέιλερ.


