Modelo tira roupa em estádio
para pagar ‘aposta’
Heather havia prometido que, se a equipe do Hawthorn vencesse
a do Sydney Swans, ela tiraria a roupa. O Hawthorn triunfou e
a loura pagou a promessa
A modelo escocesa Heather McCartney, de 26 anos, causou furor
em estádio na Austrália e nas redes sociais após ficar nua em
um camarote do Melbourne Cricket Ground no sábado (27/9)
durante partida de futebol australiano.
Heather disse que havia prometido que, se a equipe do Hawthorn
vencesse a do Sydney Swans, ela tiraria a roupa. O Hawthorn
triunfou e a loura pagou a promessa.
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“Foi uma aposta. Se o Hawthorn ganhasse eu ficaria nua. Ele
venceu e eu fiquei pelada”, explicou a escocesa ao “Herald
Sun”.
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Um homem que estava no camarote apresentou outra versão.
Segundo ele, Heather havia sido contratada para ir ao estádio
e teria tido a promessa de cachê em dobro se ficasse nua em
público.
A nudez, entretanto, levou Heather para a cadeia. A modelo foi
denunciada por outros espectadores e recebeu a visita de
policiais. Ela resistiu à prisão, mas acabou algemada. A
escocesa passou a noite na cadeia e foi multada em cerca de R$
1.200 por comportamento indecente.
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