
Monica garante que encontrou o amor de sua vida

REPRODUÇÃO

Eles seriam apenas só
mais um casal se não fosse
por um pequeno detalhe:
são mãe e filho. Os dois deci-
diram assumir a relação
amorosa com o objetivo de
trazer à tona o que chamam
de atração genética sexual.
As informações são do ta-
bloide “Daily Mail”.

No entanto, o casal pode
ser punido pela lei do Novo
México, nos Estados Unidos,
se continuarem juntos. O cri-
me de incesto é punido lá com
até 18 meses de cadeia.

Mãe de nove filhos, Moni-
ca entregou Caleb para ado-
ção quando ele era um bebê.
Mas, ao se reencontrarem no
ano passado, a mãe conta que
eles eles acabaram se apaixo-
nando após algumas semanas
de encontros.

— Ele é o amor da minha
vida e eu não quero perdê-lo.
Meus filhos o amam, assim
como toda minha família. Na-
da pode nos separar, nem a
Justiça, nem a cadeia — disse.

A mãe relatou que, no co-
meço da rotina dos dois, o

abraço foi apenas maternal,
como seria com outro dos
seus filhos. Caleb foi morar
com ela e estavam felizes com
a relação de mãe e filho.

— Primeiro eu disse a ele
“Sinto muito, não sei como
você vai reagir. Sou sua mãe e
você, meu filho, mas estou me
apaixonando por você”. Aí ele
respondeu: “Quer saber? Eu
também. Estava com medo
de te contar — disse.

Depois de deixar a pri-
são, Monica planeja morar
com Caleb em um outro lu-
gar que permita o tipo de re-
lação que eles estão constru-
indo. Mas, por enquanto,
eles permanecem separados
por decisão judicial.

Mãe e filho assumem paixão
Monica Mares, de 36, e Caleb
Peterson, de 19, podem ir presos,
nos EUA, por crime de incesto
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AS MAIS BIZARRAS

A americana Carri Kess-
ler precisou mudar o nome
da filha Ottilie depois de per-
ceber que ninguém estava
conseguindo pronunciá-lo.

O problema já começou
quando a mãe estava com a
bebê na maternidade. 

— A enfermeira apareceu
e perguntou o nome dela. Eu
disse Ottilie e ela soltou um
‘o quê?’. Quando consegui-
am pronunciá-lo, depois
acabavam esquecendo o no-
me dela de novo — disse.

Ottilie teria sido copiado

de uma amiga de Carri que
mora no Reino Unido, mas o
nome só trouxe problemas.

Após 3 meses do nasci-
mento da criança e de muita
estranheza, a mãe mudou o
nome para Margot. A esco-
lha agradou a todos.

Nome excêntrico mudado

CURTINHAS

Um homem procurou a
polícia para contar que
achou um banheiro portá-
til recheado de plantas de
maconha, em um parque.
O caso aconteceu no Ore-
gon, nos Estados Unidos,
quando o rapaz passeava
com o cachorro.

Banheiro cheio
de maconha

Um ladrão cortou uma
árvore para conseguir rou-
bar uma bicicleta que esta-
va presa em seu tronco.
Câmeras de segurança
flagraram o roubo excêntri-
co na cidade de Changsha,
na província de Hunan, na
China.

Tudo por uma
bicicleta

Um americano foi preso
após ser visto bêbado
dirigindo um cortador de
grama. O homem precisou
de ajuda do policial para
não cair. O nome do ameri-
cano não foi divulgado,
mas o nível de álcool era
de três vezes o permitido.

O que o álcool
não faz


