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На морському дні знайшли 
найстаріше шампанське
Науковці виявили найстаріше шампанське, уціліле 
після корабельної аварії поблизу фінської провін-
ції Ааланд. Водолази знайшли близько 150 пляшок 
напою ще торік у липні у двощогловій шхуні, яка 
сіла на мілину десь між 1825 і 1830 роками. Вчені 
навіть розпізнали марки шампанського — «Juglar», 
«Veuve Clicquot» і «Heidsieck». «У 1800-х це були 
провідні виробники ігристого напою», — запев-
няють фахівці. За попередніми оцінками, знахідка 
може коштувати до 100 тис. євро за пляшку.

Шакіра розлучилася з нареченим 
через його постійні зради 
Всесвітньо відома колумбійська 

співачка Шакіра офіційно ого-
лосила про розрив зі своїм коханим 
Антоніо де ла Руа після майже 11 ро-
ків спільного життя.

«Протягом майже 11 років ми 
палко кохали один одного. Це були 
найпрекрасніші роки нашого жит-
тя. Тим часом із серпня 2010 року 
наш любовний зв’язок за взаємною 
згодою тимчасово перервався, хоча 
ми продовжували працювати ра-
зом, тримаючи все, що відбулося, в 
секреті», — йдеться в її спільному з 
Антоніо зверненні «до друзів і шану-
вальників».

У заяві підкреслюється, що 
дружба між Шакірою й Антоніо є 
непорушною, тому в професійному 
плані вони мають намір і надалі за-
лишатися партнерами.

Після того, як Шакіра оголосила 
про розрив заручин зі своїм бойф-
рендом, громадськості кортить ді-
знатися: чим же так провинився 
друг артистки. Виявляється, при-
чина розлуки банальна: наречений 
красуні зраджував їй.

Так, у пресу потрапили фотогра-
фії, зроблені між 2007-м і 2008-м ро-
ками. На них де ла Руа зображений у 
компанії різних жінок у доволі нео-
днозначних обставинах: він обіймає 
дам, які сидять у нього на колінах. За 
чутками, представники Шакіри на-
магалися перекупити знімки, щоб 
уникнути скандалу. Сама співачка 
раніше пояснювала розрив тим, що 
вони з коханим просто вирішили де-
який час відпочити один від одного.

«Антоніо і я розглядаємо роз-
луку, як щось тимчасове — період 
особистісного росту», — написала 
Шакіра на своєму сайті.

ПРИМХИ ДОЛІ 

П’ятдесятирічний укладальник 
ковроліну став моделлю

У Лондоні колишній укладаль-
ник ковроліну став найстар-

шим манекенником агентства, фі-
лії якого функціонують у Лондоні, 
Парижі, Мілані, Нью-Йорку та 
Маямі, повідомляє ТСН.

50-річний житель Лондона 
на ім’я Роберт Найтон більше 
тридцяти років пропрацював 
звичайним укладальником кили-
мового покриття. Чоловіка помі-
тила представниця «Next Model 
Management» (NMM), в будинку 
якої він нещодавно укладав під-
логу. Попри те, що 50-річний фахі-
вець не мав ніякого досвіду роботи 
в модельному бізнесі, співробітни-
ця NMM наполягла на тому, щоб 
він пройшов кастинг для зйомок і 
показів, і йому це вдалося.

Зі слів представників агент-
ства, вони впевнені в тому, що їх 
новоспечена модель впорається з 
роботою та сподобається клієн-
там.

Сам Найтон заявив, що почу-

вається напрочуд щасливим. «Це 
приголомшливо! У мене почалося 
нове життя без укладання ковро-
ліну!» — ділиться емоціями бри-
танець.

На скільки років розрахова-
ний контракт моделі з агентством, 
не уточнюється. Проте начальство 
Найтона підкреслило, що він ви-
глядає молодшим за свої роки, 
а також виявляє дивовижну для 
свого віку працездатність.

ПОЛАСУВАВ 

У Дніпропетровську крокодил 
проковтнув мобільний телефон

14-річний крокодил Гена з 
Одеського океанаріума під 

час гастролей у Дніпропетровську 
проковтнув мобільний однієї з від-
відувачок. Минуло кілька тижнів, 
але «природним шляхом» мобілка 
не вийшла, і зараз Гена переживає 
сильний стрес.

«Ми чули дзвінки та навіть ба-
чили вібрацію в животі крокоди-
ла. Мабуть, це викликало сильний 
шок у Гени, і з того часу він нічого 
не їсть і не п’є, не ходить у туалет, 
не виявляє ознак активності. Його 
слід терміново рятувати, тому ви-
рішуємо питання про операцію», 
— розповів співробітник океана-
ріума Едвард Манукян.

Надзвичайна подія сталася, 

коли відвідувачка вирішила зняти 
крокодилів на відео та просунула 
мобілку крізь решітку. Жінка не 
втримала апарат і впустила його 
у вольєр. Із чотирьох рептилій 
ближче всіх виявився двометро-
вий Гена. Чи то з переляку, чи від 
цікавості він проковтнув телефон.

Жінка влаштувала скандал і 
зажадала повернути мобілку будь-
яким чином. «Гену, звісно, шкода, 
та ще більше мені шкода телефона, 
який коштує дві тисячі гривень. 
Це не моя провина. Винен заклад. 
У афіші лише вказано, що забо-
ронена зйомка зі спалахом, а про 
інші нюанси, вочевидь, не подума-
ли», — пояснила потерпіла.

Витягувати мобілку будуть у 
спеціалізованій клініці Дніпропе-
тровська. Операція обійдеться в 
три тисячі гривень. «Ми ще спо-
діваємося, що телефон вийде сам. 
Якщо до кінця тижня цього не ста-
неться, будемо різати», — повідо-
мив головний ветлікар зоопарку 
Олександр Шулешко.

Небезпечним для Гени може 
стати наркоз, адже ще не доводило-
ся вводити сильнодіючі препарати 
таким великим холоднокровним 
тваринам. Але якщо вчасно не ви-
тягнути мобілку з черева, Гена ри-
зикує не дожити до свого 15-річчя, 
яке відзначатиме у лютому.

АБСУРД 

Суд зобов’язав кота з’явитися 
на судове засідання

Суд американського штату Мас-
сачусетс зобов’язав кота на 

прізвисько Сал Еспозіто виступи-
ти присяжним, повідомляє «Кор-
респондент».

Як інформують американські 
ЗМІ, подружня пара з Бостона ось 
уже деякий час намагається довес-
ти, що один із членів їхньої сім’ї 
не може бути присутнім в якості 
присяжного на судовому слухан-
ні 23 березня цього року не тому, 
що хворий, дуже старий чи був 
судимий, а тому, що не говорить 
і не розуміє англійської, адже він 
— їхній улюблений домашній ви-
хованець. 

Як вважають самі господарі 
чотирилапого, Гай і Ганна Еспозі-
то, плутанина виникла після того, 
як сім’я зареєструвала тварину під 
час останнього перепису населен-
ня в США вихованцем. 

«Я просто написала «Сал Еспо-

зіто», викреслила слово «собака» 
та вписала «кіт», — ділиться по-
дробицями хазяйка хвостатого. 

Минув час, і от на початку 
січня родина отримала повістку 
на ім’я Сала Еспозіто про необ-
хідність виконати його громадян-
ський обов’язок і виступити в суді 
у якості присяжного. Ганна та Гай 
одразу подали заяву з вимогою ви-
креслити їхнього кота зі списку, 
але суд, певно, вирішив, що незна-
ння англійської є недостатньою 
причиною, і прохання відхилив. 

Часу до дати засідання за-
лишилося близько двох місяців, 
але подружня пара налаштована 
рішуче, і, якщо їм таки не вдасть-
ся переконати суд у безглуздості 
присутності Сала Еспозіто на засі-
данні, вони мають намір прибути 
разом із пухнастим кандидатом у 
присяжні в зазначений день і го-
дину за вказаною адресою.

ДОБРА СПРАВА 

У Мадриді спорудили церкву 
з будівельного сміття

На околиці столиці Іспанії, Ма-
дрида, з’явилася церква висо-

тою сорок метрів, повністю виго-
товлена з будівельного сміття.

Автором незвичайної кон-
струкції є 85-річний Джусто Галле-
джо. Чоловік звів храм власними 
руками, а почав будівництво по-

над п’ятдесят років тому.   
«Я зробив це лише через 

віру», — розповів зодчий-самоук 
в інтерв’ю BBC. За його словами, у 
нього не було ні дозволу на будів-
ництво, ні архітектурного плану. А 
для того, щоб побудувати церкву, 
вранці Галледжо обходив будівни-
цтва в пошуках викинутих будма-
теріалів. 

«Якщо можна було б почати 
життя спочатку, я б знову збудував 
цю церкву. Тільки вдвічі більшу», 
— поділився з BBC Джусто Галле-
джо. 

До слова, нещодавно в Римі 
розпочалося будівництво готелю 
зі сміття. Автором проекту є ні-
мецький художник Ханс-Юрген 
Шульт, який прославився ство-
ренням величезних скульптур із 
пластикових пакетів, алюмінієвих 
бляшанок та інших відходів.

НАПІДПИТКУ 

Росіянка застрягла у сміттєпроводі 
між поверхами

Свідками незвичайної події ста-
ли мешканці однієї з багато-

поверхівок. Вночі, коли люди вже 
спали, їх розбудили жіночі крики 
про допомогу. Як виявилося, вони 
лунали зі сміттєпроводу, в якому 
застрягла 41-річна волгоградка. 
Жінка була напівоголена і вибра-
тися з труби самостійно не могла.

Очевидці одразу ж повідомили 
про надзвичайну ситуацію міліці-
янтам. А ті, у свою чергу, виклика-
ли рятувальників.

«Бригаді довелося частково 
демонтувати трубу сміттєпроводу 
між восьмим і дев’ятим поверха-
ми та піднімати звідти жінку за 
допомогою альпіністського спо-

рядження. Як вона там опинилася, 
пояснити не змогла. Мабуть, по-
страждала впала вниз із технічного 
поверху. Ми передали її медикам  
для огляду та госпіталізації», — 
розповів рятувальник. Він зазна-
чив, що жінка не надто субтильна, 
тож припущення про те, що вона 
впала в отвір бака випадково, на-
віть не розглядається.

Пізніше виявилося, що жін-
ка була в стані алкогольного 
сп’яніння, а ще й страждає на аго-
рафобію (страх відкритого про-
стору). З її слів, вона вийшла з 
квартири і захотіла десь сховатися: 
найкращим місцем для цього ви-
явилася труба сміттєпроводу.

РОЗВАГИ 

Непальські слони 
грають у футбол

Футбольний матч за участю сло-
нів під час щорічного фестива-

лю в національному парку Chitwan 
на півдні Непалу зібрав натовпи 
глядачів. 

На полі розміром із футбольний 
майданчик і зі стандартними фут-
больними ворітьми велетні-слони 
продемонстрували, що теж уміють 
грати в найпопулярнішу гру в світі. 

На спині в кожного багатотонно-
го гравця сидів тренер, який керував 
чотириногим звіром, однак удари по 
м’ячу наносили не люди, а слони. У 
ході матчу під радісні крики глядачів 
навіть було забито кілька голів. 

Гру в футбол за участю слонів у 
Непалі влаштовують традиційно — 
задля залучення туристів. Раніше 
слони вже виступали у показових 
іграх в поло. 

Під час щорічного фестивалю в 
національному парку Chitwan слони 
представляють невід’ємну частину 
шоу, включаючи парад і навіть кон-
курси краси. 

До слова, тварин надають на 
фестиваль із центру з розмноження 
слонів — Elephant Breeding Centre, 
який розташований поблизу селища 
Суараха. Всього в цьому центрі налі-
чується близько сорока особин. 
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