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У Техасі 11-річна дівчинка 
стала мером
11-річна Керолайн Гонсалес виграла право на 
день стати мером містечка Форне, що в Техасі. 
Дівчинка виграла конкурс есе, оголошений міс-
цевою владою, щоб привернути увагу молоді до 
питань політики й міського управління. Першим 
рішенням дитини-мера стало перейменування 
частини головної вулиці на провулок Джастіна Бі-
бера. Виготовлення покажчика з ім’ям поп-співака 
обійшлось міській казні приблизно в 20 доларів. 
Знак провисів на вулиці добу.

Крістіну Агілеру звинуватили в тому, 
що вона побила сина
Співачку Крістіну Агілеру обвину-

ватили у жорстокому поводженні з 
сином — дворічним Максом. Це сталося 
після того, як папараці сфотографували 
хлопчика зі страшними синцями на об-
личчі.

Обурена зірка запевняє, що ніколи 
не била власну дитину, вона погрожує 
судом сайту-пліткарю mediatakeout.
com. Саме цей ресурс першим опублі-
кував скандальні знімки під заголовком 
«Жорстоке поводження з дитиною? 
Сина Крістіни Агілери сфотографували 
з підбитим оком!».

Юрист співачки Ерік Грінспен ствер-
джує, що її син упав. «Крістіна — чудова 
мати, і вона не була присутня в парку 
тоді, коли Макс упав і забився, — наго-
лосив адвокат Агілери. — Припускати, 
що вона має стосунок до цього інциден-
ту, не провівши жодного розслідуван-
ня, — це щонайменше нерозважливо та 
безсовісно».

Невідомо, чи таки вдалося юристо-
ві присоромити сайт, одначе згадку про 
жорстоке ставлення до дитини з заголо-
вка вони вже забрали.

Нагадаємо, у жовтні Крістіна оголо-
сила про те, що розлучається з батьком 
малого Макса, Джорданом Бретменом. 
До того ж у березні поп-зірка побувала 
за ґратами за перебування в громад-
ському місці у стані сп’яніння.

Проте Агілера не надто переймаєть-
ся цими чутками. Так, нещодавно вона 
заявила, що знову ладна вийти заміж. 
Новий коханий співачки Метт Ратлер 
настільки підкорив серце Крістіни, що 
та просто божеволіє від нього.

До слова, пара познайомилася на 
зйомках фільму «Бурлеск». Метт Ратлер 
був помічником продюсера, а Агілера 
вперше в житті грала головну роль у 
кіно. 

ЗМАГАННЯ 

У Бразилії стартували ювілейні 
свинячі перегони

У невеликому бразильському 
містечку неподалік від Сан-

Пауло щороку проходять незви-
чайні перегони, учасниками яких 
є свині. Поросята мусять подолати 
дистанцію в 30 метрів.

Господарям свинок дозволя-
ється бігти поруч із вихованцями 
та всіляко їх підбадьорювати, про-
те торкатися до тварин під час зма-
гань заборонено.

Для місцевих «п’ятачків» це 
ювілейний, п’ятнадцятий забіг. 
Усього за перше місце серед бі-
гунів змагається шістдесят паць. 
Варто зазначити, що середня вага 
одного такого спортсмена — 20-25 
кілограмів.

Минулорічні переможці з 
гучними іменами Міхаель Шума-
хер і Філіп Маса, від яких очіку-

вався найцікавіший виступ, цьо-
го разу участі в забігу не беруть. 
Офіційної причини організатори 
не називають, але гості веселої 
імпрези подейкують, що цього 
разу торішні тріумфатори при-
сутні на фестивалі в якості час-
тування.

ПАРАД 

У Швейцарії відбулася виставка 
автомобілів-амфібій

Півсотні машин-амфібій зібра-
лися біля трьох швейцарських 

озер — Невшатель, Бьєн і Мора — 
на черговий 26-й парад.

В усіх автівок — від знамени-
того «Швіммвагена» часів Другої 
світової війни до вражаючого аме-
риканського DUKW того ж періо-
ду — цікаве минуле.

Наприклад, DUKW, який від-
разу охрестили «качкою» (від англ. 

duck), був випущений у кількох де-
сятках тисяч екземплярів, але сьо-
годні ця модель дуже рідкісна.

Для мирних потреб амфібії 
рідко випускали великими парті-
ями. Винятком став «Amphicar», 
сконструйований у Німеччині в 
1961-1965 роках. Із конвеєра зі-
йшло 3878 екземплярів. Це авто 
має один мотор, який крутить і ко-
леса на землі, і гвинти у воді.

КУРЙОЗ 

У США водія пікапа заарештували 
за те, що він гальмував ногою

У Детройті заарештували водія 
несправного пікапа. Замість 

гальм він використав власну ногу, 
зіштовхнувшись на своєму шля-
ху з чотирма автомобілями. Про 
це повідомляє місцеве видання 
«Macomb Daily» з посиланням на 
поліцію.

24-річний водій дорогою до-
дому виявив несправність гальм, 
але не став викликати евакуатор. 
Коли було необхідно, він відкри-
вав дверцята, висовував ногу та 
гальмував нею.

Парубку вдалося проїхати кіль-
ка кварталів, розвиваючи швид-
кість до 64 кілометрів на годину. 
За час поїздки він зміг зупинитися 
щонайменше двічі. Не обійшлось 
і без зіткнень — пікап «заносило» 
на перехрестях, і він не розминув-

ся з чотирма автівками. На щастя, 
ніхто не постраждав.

Поліцейським горе-водій по-
яснив, що працює покрівельником 
і через проблеми з машиною не 
хотів зривати графік і підводити 
працедавця. Він планував полаго-
дити транспортний засіб після по-
вернення додому.

Хлопчину заарештували, про-
те невдовзі випустили під заставу 
в півтисячі доларів. Як повідоми-
ли у поліції, у вересні йому таки 
доведеться постати перед судом, 
аби пояснити свою дивакувату по-
ведінку.

А ось у 2006 році в Австралії 
поліція заарештувала водія, який 
через поломку трансмісії намагав-
ся проїхати близько п’ятисот кіло-
метрів заднім ходом.

ЛОТ 

У США продано найдорожчий 
ретро-«Mercedes»

Родстер «Mercedes-Benz 540 K 
Spezial Roadster» 1937 року ви-

пуску продали під час аукціону в 
Монтереї (Каліфорнія, США) за 
9 млн. 860 тис. доларів. Цей авто-
мобіль став найдорожчим серед 
«Мерседесів», які коли-небудь 
виставлялися на торги, йдеться 
в прес-релізі аукціонного дому 
«Auctions».

Прем’єра «Mercedes-Benz 540 
K Spezial Roadster» відбулась у 
1936 році на Паризькому автоса-
лоні. Машина була побудована на 
вкороченій платформі звичайного 
родстера 540 K, мала 5,4-літровий 
восьмициліндровий рядний дви-
гун потужністю 180 кінських сил. 
Максимальна швидкість «Мерсе-
деса» становила 170 кілометрів на 
годину.

Автівка виготовлялася тільки 

на замовлення та коштувала 28 ти-
сяч рейхсмарок (на той момент — 
майже 6700 доларів США). Всього 
було випущено 26 таких «Мерсе-
десів».

До слова, у 2007-му з аукціо-
ну був проданий сріблястий род-
стер «Mercedes-Benz 540 K Spezial 
Roadster», що належав гендирек-
тору «Фомули-1» Берні Екклсто-
уну. Тоді вартість машини склала 
8,1 мільйона доларів.

НЕДУГ 

Через рідкісний синдром дівчина 
не може розчесати волосся

13-річній Меган Стюарт із 
Шотландії заборонено роз-

чісуватися. Лікарі діагностували в 
неї вкрай рідкісне захворювання — 
«синдром розчесаного волосся».

Хворобу виявила матір, коли 
розчісувала дочку. В дівчинки по-
синіли губи, і вона впала. Меган 
зблідла й припинила дихати.

«Це було дійсно страшно, — 
розповіла мати Мег, — такого ра-
ніше не траплялося, тому ми з чо-
ловіком дуже злякалися».

Лікарі з Глазго сказали бать-
кам, що в дочки алергія на розряди 

статичної електрики. Тобто їй не 
можна носити синтетичний одяг, 
розчісувати волосся та навіть під-
ходити до повітряних кульок.

Медики кажуть, що ця хвороба 
викликана ускладненнями під час 
пологів — вони були передчасни-
ми, а немовля вродилося таке ма-
леньке, що вміщалося на долоні. 

Нині, щоб розчесатися, Меган 
бере спеціальний гребінець, який 
майже не створює статичних роз-
рядів, або намочує волосся.

Попри рідкісний недуг, Мег ко-
мунікабельна та життєрадісна.

ПЕС-ЕКСТРЕМАЛ 

Собака стрибнув із 
парашутом понад 
60 разів

Десятирічний мопс Отіс став ре-
кордсменом і справжнім вете-

раном зі стрибків із парашутом. На 
цьому знімку він зі своїм господарем 
стрибає 64-й раз.

За словами хазяїна, Уїлла да 
Сільви, десять років тому Отіс, який 
був іще цуценям, здійснив свій пер-
ший стрибок із висоти 900 метрів.

«Це була його перша спроба, — 
розповідає Уїлл. — Ми просто хоті-
ли подивитися, чи сподобається ще-
няті ця витівка. Та пізніше пес став 
облизуватися й усіляко показував, 
що йому кортить іще раз піднятись 
у повітря».

За його словами, Отіс тихенько 
сидить у літаку, та коли підходить 
час стрибка, він лягає й розправляє 
лапи, аби його вдягли в екіпіровку. 
«Пес цілком усвідомлює, що коїться, 
та насолоджується польотом», — ко-
ментує господар.

Завдяки дивовижному мопсу-
парашутисту «Lodi Parachute Centre» 
став дуже популярним. Нині люди 
з чотириногими друзями з усієї 
Америки приїжджають сюди, щоб 
стрибнути зі своїми улюбленцями.

Уїлл запевняє, що Отіс «швидше 
помре від переїдання, ніж від стриб-
ків із парашутом».
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ДАЛА ВІДСІЧ 

90-річна німкеня відлупцювала 
трійко злодіїв ходунками

Дев’яносторічна жителька Ні-
меччини, ім’я якої не назива-

ється, зуміла відбитися від злодіїв, 
що проникли в її заміський буди-
нок, повідомляє «Кореспондент». 
Старенька не розгубилася та зне-
шкодила трьох зловмисників за 
допомогою підтримуючої рами 
для ходіння.

Як повідомляється, літня пані 
гуляла будинком, коли побачила 
потенційних грабіжників — двох 
чоловіків та жінку. Пенсіонерка 

накинулася на спантеличених зло-
вмисників і почала їх гамселити 
ходунками. Проте злодюгам таки 
вдалося вибігти з будинку та втек-
ти. З оселі старенької німкені нічо-
го не зникло.

Зі слів поліціянта, бабця ви-
явила дивовижну для свого віку 
відвагу, проте він підкреслив, що 
пенсіонерка неабияк ризикувала 
своїм життям.

Грабіжників-невдах поки що 
зловити не вдалося.


