ReclamÄƒ Lamborghini pe TransfÄƒgÄƒrÄƒÅŸan - Un me
echipajului era sÄƒ provoace un accident fatal!
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La mijlocul lunii iulie, TransfÄƒgÄƒrÄƒÅŸanul a fost folosit din nou ca fundal pentru prezentarea unor automobile de lux. D
a fost închis pe timpul filmÄƒrilor în ziua de 12 iulie.
FilmÄƒrile nu au fost lipsite de incidente. Un membru al echipei prezente la filmÄƒri era sÄƒ provoace o tragedie pe
TransfÄƒgÄƒrÄƒÅŸan. Acesta circula cu vitezÄƒ mare spre Lacul Bâlea È™i într-o curbÄƒ extrem de periculoasÄƒ a tÄƒiat
în faÅ£a unor motocicliÅŸti care circulau din sens opus, regulamentar.
CITEÈ˜TE È˜I
.. PiteÈ™ti
.
- AdolescenÈ›i arÈ™i pe membre, faÈ›Äƒ È™i abdomen! Ce s-a întâmplat?

Conform AdevÄƒrul, È™oferul care conducea un SUV Audi cu inscripÅ£ia ?STAFF Transylvania Road Trip?, ce avea numÄ
de înmatriculare IF 10 PBV, s-a înscris cu câÅ£iva metri înainte de o curbÄƒ ÅŸerpuitÄƒ dinspre Curtea de ArgeÅŸ, fÄƒrÄƒ
depÄƒÅŸirea autoturismelor din faÅ£a sa. Pe ultimul l-a depÄƒÅŸit într-o manierÄƒ de infarct, spre stupoarea celorlalÅ£i d
fÄƒrÄƒ sÄƒ reducÄƒ vreun pic viteza peste limita legalÄƒ. DacÄƒ din sens opus ar fi venit un alt vehicul cu vitezÄƒ mare, im
fost nimicitor pentru acesta, poate chiar ÅŸi pentru SUV, putând provoca un carambol ÅŸi punând astfel în pericol ÅŸi celel
maÅŸini din apropiere.
SperiaÅ£i de manevra iresponsabilÄƒ a ÅŸoferului, motociclistul ÅŸi pasagerul sÄƒu au fÄƒcut semne disperate cÄƒtre cel
viaÅ£a în pericol, ei fiind la un pas sÄƒ fie proiectaÅ£i în prÄƒpastia din dreapta lor. Pentru a evita impactul catastrofal,
motociclistul a tras dreapta apropiindu-se foarte mult de parapetul care nu i-ar fi ajutat cu nimic.
În ultimul moment, ÅŸoferul s-a redresat pe banda sa, înscriindu-se în faÅ£a autoturismului depÄƒÅŸit. FÄƒrÄƒ vreo emoÅ
continuat drumul cu aceeaÅŸi vitezÄƒ pentru a ajunge pe platoul de la Bâlea, la întâmpinarea convoiului Lamborghini ce a aj
în scurt timp.
CITEÈ˜TE È˜I
.. PiteÈ™teancÄƒ
.
atacatÄƒ de un câine de luptÄƒ! A vrut sÄƒ-È™i salveze pisica!

La mijlocul lunii iulie, celebra marcÄƒ de ?supermaÅŸini? a realizat o filmare pe artera montanÄƒ de 92 kilometri ce traverse
MunÅ£ii FÄƒgÄƒrÄƒaÅŸ, legând judeÅ£ele ArgeÅŸ ÅŸi Sibiu.
Åžase bolizi de 1,2 milioane de euro ÅŸi-au etalat performanÅ£ele ÅŸi frumuseÅ£ea pe cel mai spectaculos drum din Å£ara
noastrÄƒ, traversând tÄƒrâmul lui Dracula, unul dintre cele mai spectaculoase destinaÅ£ii din lume.
PeripeÈ›iile au continuat. Cele ÅŸase automobile au avut parte de surprize, fiind prinse în mijlocul unei turme de oi sau
aÅŸteptând în coloanÄƒ în spatele unui tractor.
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