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Американець на велосипеді 
врізався у ведмедя
Мешканець штату Флорида (США) Джон Херн 
їхав на роботу на велосипеді і врізався у чорного 
ведмедя вагою близько 135 кг. Інцидент стався 
у містечку Панама-Сіті. За словами Джона, він не 
помітив появи ведмедя на дорозі і зрозумів, що 
врізався в дику тварину, лише у момент зіткнення. 
Очевидиця розповіла, що ведмідь аж перелетів на 
інший бік дороги. Їй здалося, що тварина була вра-
жена подією, але незабаром оговталася і зникла у 
кущах. Велосипедист не постраждав.

Анастасія Стоцька народила хлопчика

У рядах зіркових матусь поповне-
ння. Російська співачка Анас-

тасія Стоцька 16 липня народила 
хлопчика в одному з московських 
приватних пологових будинків. 

Як зізналася 28-річна мама, вона 
на сьомому небі від щастя. Стоцька 
хотіла сина, його ж і народила. Хлоп-
чика назвали Олександром. Саша 
з’явився на світ вагою майже у три 
з половиною кілограма при зрості 52 
сантиметри.

Пологи пройшли без ускладнень.
Зараз поруч зі Стоцькою та її малю-
ком постійно перебувають мама і 
чоловік. 

Довгоочікуваний первісток 
з’явився точно в термін, поставле-
ний лікарями. Ще цікава деталь: 
незважаючи на вмовляння чоловіка-
бізнесмена, який працює рестора-
тором, 28-річна Анастасія навідріз 
відмовилася їхати народжувати за 
кордон.

З батьком малюка Сергієм спі-
вачка познайомилася на його місці 
роботи. Близько року тому Стоцька 
разом із матір’ю обідала в італій-
ському ресторані, яким володіє її 
нинішній обранець. Там і відбулася 
перша зустріч. А вже через півроку 
молодий чоловік подарував своїй 
коханій каблучку з діамантом разом 
із пропозицією руки та серця.

Зазначимо, що артистка бук-
вально до останнього дня працюва-
ла в театрі. 

До зустрічі з нинішнім чолові-
ком сім років вона прожила з акто-
ром Олексієм Секіріним у цивіль-
ному шлюбі. Але стосунки почали 
псуватися після того, як кар’єра спі-
вачки пішла вгору завдяки сприян-
ню Філіппа Кіркорова. Потім у Насті 
траплялися лише нетривалі романи. 
Приміром, взаємини з партнером по 
шоу «Танці з зірками» Олексієм Лед-
ньовим не мали жодного позитивно-
го результату.

ВИРУЧИВ 

Добряга-олень врятував 
потопаючого бабака

В одному з зоопарків в американ-
ському штаті Айдахо величез-

ний триметровий олень прийшов 
на допомогу потопаючому бабаку, 
витягнувши того з води.

За словами працівників за-
кладу, вони помітили, що чотири-
річний олень на прізвисько Шутер 
поводиться дивно: намагається за-
сунути голову в балію з водою, що 
стоїть у його клітці, однак великі 
роги заважають тварині.

Коли Шутер все ж зміг засуну-
ти голову в своє корито і підняв 
її знову, люди побачили бабака, 
затиснутого між зубами оленя. 
Олень опустив непритомного гри-
зуна на землю і почав обережно 
торкатися його копитом, мабуть, 
намагаючись привести бабака в 
свідомість.

Зрештою гризун прийшов до 
тями і залишив оселю свого рятів-
ника, сховавшись у найближчих 
заростях.

Співробітники зоопарку були 

дуже здивовані подією. За їх слова-
ми, це виглядало дуже зворушли-
во — великий олень, який своїми 
рогами запросто протикав авто-
мобільні шини і якого побоюва-
лися багато службовців установи, 
прийшов на допомогу маленькому 
звірку.

У той же час доктор Джой 
Фокс, який безпосередньо працює 
з оленем, запропонував іншу вер-
сію інциденту: можливо, Шутер 
просто хотів очистити своє корито 
і тому витягнув звідти бабака.

МАЙСТРИ 

Ковалі з Закарпаття змайстрували 
дивовижне авто

Химерний автомобіль, що ски-
дається на автівки з фантас-

тичних фільмів, викувала родина  
ковалів Зейкан із Закарпаття. 

Батько з двома синами два 
роки майстрували з залізних лис-
тів незвичайне чотириметрове 
авто, яке за формою нагадує акулу. 
Закарпатські майстри власноруч 
зробили не тільки кузов, а й усі за-
пчастини, окрім двигуна: його зня-
ли з потужного BMW. 

Автори чудернацького авто-
мобіля запевняють, що їхня ори-
гінальна машинка буде їздити, але 
зауважують, що як для карпат-
ських доріг у неї занадто низька 
посадка. Умільці додають, що аби 
повністю завершити своє дітище, 
їм знадобиться щонайбільше рік.

Видовжений кузов автівки, 
пофарбований у чорний колір, і 
справді чимось нагадує морську 
хижачку. Машина виглядає досить 
агресивно і важить близько півто-
ри тонни. Подейкують, металева 
конячка зможе розганятися до 140 
кілометрів за годину.

ЗАВИНИЛА 

Ізраїльтянин подав до суду на 
ворожку за нездійснене пророцтво

Житель Ізраїлю, котрий про-
тягом довго мріяв про одру-

ження, подав до суду на прови-
дицю за нездійснені прогнози. 
Моральну шкоду чоловік оцінив 
у 250 тисяч шекелів (приблизно 72 
тисячі доларів).

40-річний бізнесмен дуже пе-
реживав, що жодного разу не був 
одружений. За наполяганням ро-
дичів чоловік звернувся до ворож-
ки, яка у разі необхідності повинна 
була зняти з холостяка пристріт 
безшлюбності.

Перший сеанс коштував чо-
ловікові кілька тисяч шекелів. За 
свої гроші він отримав мішечок 
із різними порошками для зняття 
порчі, магічний ключ і завдання — 

з’їздити на могилу видатного єв-
рейського мудреця та обійти її сім 
разів. Знахарка пообіцяла, що про-
тягом року його мрія про сімейне 
щастя збудеться.

Чоловік вказує, що він виконав 
усі вказівки ворожки, але нарече-
ну так і не знайшов. За його слова-
ми, ситуація навіть погіршилася: 
дівчата стали зовсім його уникати. 
Зневірений холостяк ходив до зна-
харки шість разів. Запідозривши, 
що його обманюють, він звернувся 
до суду.

Ворожка ж стверджує, що вона 
чесно заробила свої гроші. А якщо 
передбачення не справдилося, то 
тільки тому, що клієнт не викону-
вав її вказівки.

КОНКУРС 

У США вибрали кращу весільну 
сукню з туалетного паперу

У США вибрали найкраще ве-
сільне плаття, виготовлене з 

туалетного паперу.
На конкурс «Cheap Chic 

Weddings» надійшло близько ти-
сячі робіт. Члени журі оцінювали 
зовнішній вигляд сукні, оригі-
нальність виконання, а також ро-
зумність використання вихідного 
матеріалу.

Крім власне туалетного папе-
ру (його можна використовувати 
в необмеженій кількості), учасни-

кам конкурсу дозволялося корис-
туватися різними видами клею і 
клейкої стрічки, а також нитками.

Перше місце посіла Сьюзан 
Бреннан зі штату Мічиган. Для 
створення своєї сукні дівчина ви-
користала всього чотири рулони 
паперу. Щоб скріпити між собою 
деталі плаття, Сьюзан взяла гаря-
чий клей і пакувальний скотч. Як 
нагороду за перше місце дівчина 
отримала сертифікат на тисячу до-
ларів.

Другою за підсумками стала 
представниця Каліфорнії Лора Лі, 
яка змайструвала весільне вбрання 
із п’яти рулонів туалетного паперу, 
скотчу, пластиру та спеціального 
липкого спрею. Дівчині вручили 
приз у 500 доларів.

Третє місце дісталося Синтії 
Річардс зі штату Джорджія. На 
сукню дівчина витратила 20 ру-
лонів паперу, а також кілька видів 
клею. Вона отримала 250 доларів.

Змагання проводиться уже 
всьоме. Організаторами конкурсу 
є засновниці однойменного сайту, 
присвяченого дешевому весільно-
му вбранню, Роксі Редфорд та її до-
чки Сьюзан і Лара.

КРАЙНОЩІ 

Колишня найтовстіша британка 
помирає від анорексії

Малісса Джонс, яка ще три 
роки тому вважалася най-

більш товстим підлітком Велико-
британії, помирає від анорексії. У 
січні 2008 року 17-річній Маліссі 
зробили резекцію шлунка за ме-
дичними показниками. Тоді вона 
важила 216 кг при зрості 173 см, 
споживала 15 тисяч кілокалорій 
на добу.

Через 15 місяців після операції 
дівчина важила всього 81 кг, проте 
лікарі почали помічати, що Маліс-
са їсть менше, ніж потрібно.

Влітку 2010 року дівчина за-
вагітніла від свого бойфренда. 
Лікарі рекомендували їй зробити 
аборт, однак пара вирішила збе-
регти дитину. Вагітність тривала 
всього шість місяців, протягом 
яких Малісса схудла ще на 15 кг, 
переживши тривалий токсикоз і 
діабетичну кому. Дитину Малісса 
не доносила 13 тижнів до терміну, 
їй було зроблено кесарів розтин. 
Малюк прожив всього 57 хвилин 
після народження.

Наступного дня лікарі кон-

статували у дівчини важку форму 
анорексії. Зараз вона важить всьо-
го 50 кг, з яких більше 15 кг — це 
обвислі складки шкіри.

«Ковтання завдає мені фі-
зичного болю. Мій консультант 
сказав, що якщо так триватиме і 
надалі, то жити мені залишилося 
всього шість місяців», — розповіла 
Малісса. Зі слів дівчини, якби вона 
знала, до яких непередбачуваних 
наслідків приведе її операція з ре-
зекції шлунка, вона нізащо не по-
годилася б на неї.

МУТАЦІЯ 

У ялтинському 
зоопарку з’явилася 
двоголова змія

Ялтинський зоопарк «Казка» при-
віз із Німеччини змію-альбіноса 

з двома головами. Така рептилія на-
роджується раз на мільйон особин.

«Цікава, унікальна тварина: дві 
голови, двоє мізків, один живіт. 
Одна голова домінує, інша — більш 
пасивна. Їдять одночасно», — розпо-
вів директор зоопарку Олег Зубков.

При цьому працівники звіринця 
уважно стежать за кожною з голів. 
Під час годівлі між головами став-
лять пластикову лопатку, щоб одна 
іншу не з’їла.

«Навіть не знаю, одне в неї має 
бути ім’я чи два, адже кожна голова 
поводиться усвідомлено і мислить 
окремо», — говорить Зубков.

Диво-змії три роки. Вона нале-
жить до виду королівська, або калі-
форнійська змія. Звичайні особини, 
не альбіноси, прикрашені брунатни-
ми або чорними смугами.

Двоголова змія коштує 50 тисяч 
євро. Тому ялтинський зоопарк не 
купив її, а тільки орендував до се-
редини вересня.
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