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Пінгвін став пасажиром 
літака 
Пінгвін на кличку Піт став повноцінним пасажи-
ром літака, що летів із Сан-Франциско до Сан-
Дієго. Птаха взяли на борт фахівці парку дикої 
природи «SeaWorld», які возили Піта на наукову 
конференцію. Під час польоту пасажирам судна 
прочитали лекцію про пінгвінів. Тим часом Піт 
прогулювався по салону та заглядав під крісла. Як 
правило, тварин транспортують у багажних відді-
леннях, але зоологи таки домовилися з екіпажем, 
аби сумирний пінгвін летів із людьми в салоні.

В Африці пограбували благодійний фонд 
Мадонни
Благодійний фонд «Raising Malawi», 

яким опікується популярна співачка 
Мадонна, відмовився від будівництва 
елітної школи-інтернату для дівчаток у 
Малаві — одній із африканських країн 
— після розтрати 3,8 млн. доларів.

Усього на проект виділялося 15 млн. 
доларів. Як виявилося, розтрачені гроші 
пішли на купівлю розкішних автомобі-
лів, членство в гольф-клубі, нерухомість, 
водіїв, премії. Найбільше благ дісталось 
африканцеві, який повинен був стати 
директором нової освітньої установи. 
Чи буде проти нього порушена кримі-
нальна справа, наразі невідомо.

Школа для дівчаток із бідних ро-
дин була розрахована на 400 дітей, для 
яких планувалося збудувати не тільки 
навчальні та житлові корпуси, але й 
спортзал, оздоровчий центр і бібліотеку, 
обладнані за останнім словом техніки. 
11 з 15 млн. доларів Мадонна виділяла 
на проект із власної кишені.

Довідавшись про скандал, знамени-
тість вирішила не закривати фонд, ігно-
руючи критику на адресу його керівни-
цтва.

Зрештою, й сама співачка стала 
об’єктом осуду з боку міжнародних бла-
годійних організацій. Глава однієї з них 
нагадав зірці, що будівництво дорогих 
шкіл — не найефективніша форма фі-
лантропії в країні, яка страждає від го-
лоду та корупції.

До речі, не все просто і в сімейному 
житті поп-ікони. Сім’я прийомної донь-
ки Мадонни збирається подати на спі-
вачку до суду. Рідні чотирирічної Мерсі, 
яку Мадонна вдочерила у 2009-му році, 
запевняють, що зірка не дозволяє їм ба-
читися з дівчинкою. Наразі родичі Мерсі 
готують папери, аби подати позов проти 
Мадонни. Вони вже звернулися за допо-
могою в головну організацію з захисту 
прав людини в Малаві, пише CILIC.

СПЕЦИФІЧНА ДІЄТА 

У м’ясних відділах Голландії 
продають хробаків і сарану 

У Голландії в м’ясному відділі 
оптового магазину «Sligro» є 

не тільки стейки та курятина, але 
й борошняні хробаки, сарана та 
готові харчові продукти на основі 
комах, повідомляє «Th e New York 
Times». «Ця їжа призначена не для 
домашніх тварин і птахів, а для 
людей: вона є багатим джерелом 
білка», — пояснює кореспондент. 

41-річний завідувач відділу 
Йохан Донген нещодавно встано-
вив у торговому залі два столики 
для дегустацій. На одному роз-
клали «ласощі» — шоколад із до-
даванням товчених борошняних 
хробаків, на іншому — пакетики 

цільних комах. Понад те, бажаючи 
спокусити покупців екзотикою, 
Йохан розігрівав для них порції 
азіатської овочевої страви з дода-
ванням хрумких цвіркунів. 

Власники магазину намагають-
ся переконати голландців, що сма-
жені цвіркуни, соковиті личинки 
та гусениці — здоровіша їжа, ніж 
звичні яловичина та свинина, а 
«комахоїдство» виснажує довкілля 
менше, ніж тваринництво. 

До слова, в Голландії діє по-
тужна пропаганда «комахоїдства». 
Уряд теж підтримує новацію: лише 
на дослідження харчових продук-
тів із комах виділили 1,4 млн. дол.

ВИТРИМКА 

Дайвери 36 годин грали в карти 
під водою 

Німецькі дайвери спробували 
встановити рекорд із трива-

лості підводного дозвілля — вони 
провели на дні басейну 36 годин 
і весь цей час грали в картярську 
гру за назвою шафкопф, пише 
«Лента» з посиланням на німецькі 
ЗМІ. До слова, ця акція пройшла в 
невеликому баварському містечку 

Гайзельхерінг.
Усього в заході під водою взяли 

участь шістнадцять чоловік. Під 
час 36-годинної гри дайвери всти-
гали міняти балони з киснем, аби 
не підніматися на поверхню та не 
відволікатися від свого заняття.

Підводну гру зняли на відео й 
тепер запис збираються передати 
експертам із Книги рекордів Гін-
неса. Дайвери сподіваються, що 
їхнє досягнення буде зареєстрова-
но офіційно.

Шафкопф вважається бавар-
ською грою. Назва гри переклада-
ється як «бараняча голова». У шаф-
копф грають групами від трьох до 
чотирьох людей колодами в 32 або 
24 карти.

ПАТРІОТИЗМ 

Американські городяни 
одружилися на своєму місті

Нещодавно кілька сотень меш-
канців американського міста 

Дарема, штат Північна Кароліна, 
провели церемонію одруження 
зі своїм містом, інформує «Кор-
респондент». У святковому за-
ході взяли участь і самотні горо-
дяни, і сімейні пари. Учасники 
весілля розповіли, що вони по-
справжньому закохані в своє місто 
і вважають його найкращим міс-
цем для створення сім’ї. При цьо-
му більшість із молодят переїхали 
в Дарем із великих міст, і, за їхніми 
словами, вже встигли полюбити 
нове місце проживання. 

Масове одруження мало благо-
дійний характер. Під час святку-
вання в населеному пункті можна 
було купити спеціальні весільні 
подарункові набори, прибуток від 
продажу яких буде передано до 

фондів одразу п’яти некомерцій-
них організацій. Під час акції вда-
лося зібрати десять тисяч доларів. 

Дарем є адміністративним 
центром однойменного округу. За 
минулорічною статистикою у місті 
проживає 228 тисяч 330 осіб. 

ЗНИЩЕННЯ КОМПРОМАТУ 

Інспектор з’їв 15 тисяч рублів 
хабара 

У Саратовській області (Росія) 
співробітник Державної ін-

спекції безпеки дорожнього руху 
під час затримання з’їв хабар у 
сумі 15 тисяч рублів. Про це пові-
домляє видання «Saratov News».

Управлінню внутрішньої без-
пеки обласного ГУВС стало відо-
мо, що співробітник ДІБДР на 
прізвище Захаров (його ім’я не 
називається) збирається одержати 
хабар. Один чоловік мав передати 
інспектору 15 тисяч рублів за по-
вернення прав водія.

Передача грошей відбулася 
в автомобілі «Hyundai Elantra», 
припаркованому біля приміщен-
ня ДІБДР Ртищевського району. 
Після цього співробітники міліції, 
що стежили за Захаровим, попря-
мували до машини. Побачивши 
їх, хабарник заблокував двері, ро-

зірвав отримані купюри на дрібні 
шматочки та з’їв.

Однак проти інспектора За-
харова таки була порушена кри-
мінальна справа про одержання 
хабара.У підозрюваного взяли під-
писку про невиїзд. Слідчі повідо-
мили, що їм все ж вдалося зібрати 
докази злочину «в ході оператив-
ного експерименту». Як цей експе-
римент проходив, не уточняється.

НАДМІРНА ВАГА 

Поросяті Борису зроблять 
підтяжку

Товстому австралійському по-
росяті на кличку Борис невдо-

взі зроблять операцію — підтяжку 
шкіри на морді. Процедуру про-
веде ветеринар, із яким господарі 
тварини попередньо домовилися. 

Потреба в операції виникла 
через те, що зайвий жир у ділянці 
чола занадто нависає над очима 
тварини, і тому паця почала пога-
но бачити. Крім того, коли Борис 
худне, обвисла шкіра ще більше за-

туляє йому очі. Врешті-решт гос-
подарі вирішили відправити свого 
вихованця на операцію. 

Зі слів хазяїв, мешканців пе-
редмістя Аделаїди Грема та Джулі 
Кейнів, вони купили Бориса три 
роки тому. Продавець запевнив 
їх, що поросятко залишиться не-
великим усе життя і буде важити 
не більше шістдесяти кілограмів. 
Одначе Борис не тільки сильно ви-
ріс, але і набрав вагу — зараз він 
важить 250 кілограмів. 

Попри великі габарити поро-
сяти, сім’я Кейнів усе одно тримає 
свого улюбленця в будинку. Борис 
спить на спеціальному матраці в 
спальні своїх господарів. Він може 
проводити уві сні до шістнадця-
ти годин на добу. Решту часу під-
свинок гуляє в саду чи їсть. Борис 
охоче ласує овочами та фруктами, 
проте найбільше йому смакують 
млинці.

МАЛЮКИ-ПИЯКИ 

Трирічному хлопчику встановили 
діагноз «алкоголізм»

У Британії трирічній дитині 
було встановлено діагноз «ал-

коголізм». Лікарі з’ясували, що 
хлопчик із Бірмінгема регулярно 
вживав алкоголь упродовж шести 
місяців, інформує ТСН.

Через півроку малюк почав 
відчувати симптоми алкоголізму: 
тремтіння та раптові перепади на-
строю. Медики припускають, що 
спиртне хлопчик знаходив у бать-
ків. Фахівці назвали випадок «жах-
ливим». Тим паче, що минулого мі-
сяця восьмирічна дівчинка з міста 

Данді в Шотландії була визнана 
наймолодшою алкоголічкою. Вона 
допивала батьківське спиртне.

Трирічний малюк став тринад-
цятою дитиною у Великобританії, 
якій у період із 2008-го по 2010-й 
роки встановили такий діагноз. 
Ще 74 британці у віці від 13 до 16 
років за цей час потрапляли у від-
ділення невідкладної допомоги з 
гострим алкогольним отруєнням.

На жаль, останнім часом се-
редній вік алкоголіків невпинно 
зменшується. 

МИЛОСЕРДЯ 

Японець урятував 
дитинча дельфіна

Власник одного з японських зо-
омагазинів урятував дитинча 

дельфіна, якого за дванадцять днів 
до того гігантська хвиля цунамі за-
кинула майже на два кілометри 
вглиб центрального японського ост-
рова Хонсю. Про це інформує ТСН.

Чоловік на ім’я Ре Таїра з того 
самого дня, коли в Японії стався по-
тужний землетрус, займається по-
шуком і порятунком тварин у райо-
нах стихійного лиха.

На одному з рисових полів він і 
виявив маленького дельфіна. Сса-
вець дивом вижив, провівши 12 днів 
на затопленій ділянці. «Маля було 
настільки ослаблене, що навіть не 
пручалося, коли ми витягали його з 
води», — розповів Ре Таїра. Він ра-
зом із друзями відвіз урятоване ди-
тинча до моря та відпустив його. «Не 
знаю, чи зможе цей малюк вижити. 
Та я зробив усе, що міг», — сказав 
японець.

Відомі численні випадки, коли 
дельфіни рятували людей, які тону-
ли. Тож Ре Таїра мав змогу хоч якось 
віддячити цим добрим і напрочуд 
розумним тваринам.
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