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 Шанса да вас барем једном у животу удари гром мери се деловима промила. Судећи по
писању српских таблоида, Бојан З. (33) и Мирјана М. (36) из Београда имали су такав
малер да их гром у последње четири године удари најмање три пута. И то сваки пут док
су водили љубав на Ади Циганлији. При том, нико од њих двоје није остарио од 2016.
године до данас. И да, Мирјана има мужа.

  

  Током протекле недеље читав низ портала у земљи објавио је лажну вест да су две
особе повређене на бизаран начин. „ХАОС У БЕОГРАДУ! Имали С*КС на Ади када их је
УДАРИО ГРОМ, а прави скандал настао тек у болници”, пише Србија Данас 20. јуна
2019. Наводно, „љубавници су страдали испод жалосне врбе када је велико невреме
захватило Београд.”   

Цитира се на овом месту и „добро обавештени извор“, који каже да је мушкарац задобио
лакше повреде, „јер је био у улози проводника“. Гром који удара љубавнике на плажи,
чини се, није био довољно сензационалан сам по себи, него је прича добила и наставак,
па је, како се каже у наслову, прави скандал настао тек у болници.

  

Драма се наводно одиграла овако: „Млађи господин је дошао у болницу и распитивао се
за здравствено стање повређене Мирјане М. […] Међу женским стварима које је преузео
били су и мушки одевни предмети. Када су му објаснили да ствари припадају њеном
мужу, он је запрепашћено рекао: ‘Па, ја сам њен муж!’ Тада су морали да му саопште да
је Мирјана повређена у тренутку док је у природи водила љубав са колегом са посла”,
преноси Србија Данас.

  

Оно што је ову вест одмах учинило сумњивом јесте да је исти портал, потпуно исту вест
објавио и 5. маја 2018. Текст је непромењен, истинитост и даље потврђује лекар из

 1 / 2



"Фејк-њуз" трагач: Бојана и Мирјану већ трећи пут "ударио гром док су водили љубав на Ади"
субота, 22 јун 2019 14:22

неименоване болнице, а протагонисти – Бојан З. (33) и Мирјана М. (36) из Београда,
наравно – у међувремену нису остарили. Једина разлика је што се Србија Данас 13
месеци раније није стидела да испише пуну реч „секс”, дакле без звездице уместо једног
слова.

  

У београдској хитној помоћи ФакеНеwс Трагачу речено је да не знају за овакав случај. У
међувремену, наишли смо и на вест објављену 26. јула 2016, такође на порталу Србија
Данас, у којој пише да су наши стари познаници Бојан З. (33) и Мирјана М. (36) из
Београда „повређени када их је ударио гром док су водили љубав на макишкој страни
Аде Циганлије”.

  

Овај несрећни пар гром је два пута ударао и у таблоиду Ало, прво у јулу 2018., па потом
и у јуну 2019. Последњи измишљени инцидент на плажи објавили су и Пинк, Курир,
Правда, С-медиа и 025.

  

(Фејк њуз трагач)
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