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Знаменитий Біг-Бен 
валиться набік
Один із всесвітньо відомих символів британської 
столиці — вежа Біг-Бен — хилиться набік значно 
швидше, ніж передбачалося. Такого висновку 
дійшли інженери, які ґрунтовно вивчили цю архі-
тектурну споруду. Темпи падіння башти, що були 
стабільними довгі роки, останнім часом збільши-
лися. Старезна вежа з годинником перехилилася 
на північно-західний бік на чверть градуса, тобто 
на 44 см. Фахівці кажуть, що на неї впливають ві-
брації від лінії метро, що проходить неподалік. 

Карла Бруні народила президенту 
Франції четвертого сина
Перша леді Франції 42-річ-

на Карла Бруні-Саркозі 14 
жовтня стала мамою, народив-
ши своєму чоловіку-президенту 
сина. 

За кілька днів до найочікува-
нішої дати майбутня мама лягла 
в елітну паризьку клініку, щоб 
пологи пройшли без будь-яких 
ускладнень.

А от Ніколя Саркозі у зв’язку 
з очікуваним народженням ди-
тини навіть не став змінювати 
робочий графік і не скасував 
жодної зустрічі. Натомість дав 
розпорядження правоохорон-
цям, аби журналістів ближче 
ніж на 200 метрів до клініки не 
підпускали.

Як відомо, Ніколя Саркозі 
та Карла Бруні вирішили за-
здалегідь не дізнаватися про 
стать майбутньої спільної дити-
ни. «Ми хотіли, щоби нас чекав 
сюрприз», — пояснив Ніколя 
Саркозі.

Нагадаємо, 56-річний пре-
зидент Франції та модель і спі-
вачка Карла Бруні одружилися 2 
лютого 2008 року в Єлисейсько-
му палаці в присутності лише 
найближчих родичів і друзів. 
Незадовго до цього Саркозі роз-
лучився зі своєю другою дружи-
ною Сесілією Сігане-Альбені. 
У грудні 2007 року сайт фран-
цузького тижневика «L’Express» 
опублікував фотографії Карли та 
Саркозі, після того як пара про-
вела разом різдвяну відпустку в 
Єгипті та Йорданії.

Від двох попередніх шлюбів 
у Ніколя Саркозі є троє синів: 
26-річний П’єр, 24-річний Жан 
і 14-річний Луї. А от для Карли 
Бруні народжений у стосунках із 
президентом Франції син — пер-
вісток. РАРИТЕТ 

Найстаріший автомобіль продали 
за 4,6 мільйона доларів

Найстаріший діючий автомо-
біль у світі — 1884 року ви-

пуску — продали на аукціоні за 4 
мільйони 620 тисяч доларів. 

Автомобіль «De Dion Bouton 
Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam 
Runabout», який свого часу охрес-
тили «Маркізою» («La Marquise»), 
встановив рекорд ціни для старо-
винних транспортних засобів. 

Найстарішу автівку виставив 
на торги американський аукціон-
ний будинок «RM Auctions». Ор-

ганізатори сподівалися виручити 
за раритет 2-2,5 мільйона доларів. 
Ім’я покупця «La Marquise», що 
став п’ятим власником цього авто 
за всю його історію, аукціонний 
дім не розкриває. 

Першим господарем «Маркі-
зи» був французький аристократ 
граф де Діон, який брав участь у 
створенні цієї автівки. У 1906-му 
де Діон продав машину офіце-
ру французької армії Анрі Дорі-
олю, родина якого володіла «La 
Marquise» до 1987 року.  Наступним 
власником став член британського 
клубу класичних машин Тім Мур, 
який полагодив автівку, що до цьо-
го була не на ходу.  У 2007 році «La 
Marquise» продали колекціонеру з 
Техасу Джону О’Квінну, який за-
платив за нього 3,63 мільйона до-
ларів. На аукціон авто виставили 
спадкоємці О’Квінна, який помер 
у 2009 році.

ПОТІШИЛИ 

Бабусі на 100-річний ювілей 
подарували чоловічий стриптиз

Англійська пенсіонерка Клер 
Ормістон відзначила столітній 

ювілей у компанії родичів, това-
ришів із центру для літніх людей 
і стриптизера на прізвисько Скор-
піон, пише «Th e Daily Mirror».

Рідні старенької розповіли, 
що танцюриста запросили за її 
власною ініціативою. За словами 
її доньки Маргарет, влітку, за кіль-
ка місяців до ювілею матері, вона 
поцікавилась у неї, що б та хотіла 
отримати на день народження, і 
літня пані зажадала стриптизера. 

Родичі Клер кажуть, що були 
надзвичайно здивовані бажанням 

пенсіонерки. «Я ледве зі стільця не 
впала», — зізналася її дочка. Проте 
перечити бабці ніхто не став.

Усе було зроблено так, як про-
сила іменинниця. Скорпіон ви-
конав для 100-річної пенсіонерки 
еротичний танець, і вона заяви-
ла, що залишилася задоволеною. 
«Мені сподобалося. Він, безумов-
но, таки змусив мене посміхнути-
ся», — зауважила Ормістон.

Як наголосив сам Скорпіон 
(справжнє ім’я танцюриста — 
Джон), він уперше в своїй 16-річ-
ній кар’єрі виконав таке незвичай-
не замовлення. 

ОЦЕ ВРОЖАЙ! 

Британський овочівник виростив 
гарбуз вагою 605 кг

У Англії в графстві Гемпшир 
28-річний чоловік виростив гі-

гантський гарбуз вагою 605 кг. Цей 
овоч посів перше місце на виставці 
гарбузів у Нетлі.

Аби привезти величезного 
гарбузяку на виставку, овочівник 
Джек використовував спеціальне 
підйомне обладнання. Задля де-
монстрування масштабів свого ді-
тища він сфотографував сина вер-
хи на ньому.

А втім, цей гігантський гарбуз 
не стане найбільшим у Великобри-
танії. Торік, приміром, близнюки 
Ян і Стюарт Патони виростили 
овоч вагою більше 700 кг, за що 
отримали призи — по тисячі фун-
тів (більше 1,5 тисячі доларів).

А найбільший гарбуз у світі 
виростив минулого року америка-

нець Кріс Стівенс зі штату Віскон-
син. Вага овоча-рекордсмена сяг-
нула 821 кг 200 г, а діаметр — п’яти 
метрів. Цей гарбуз занесли в Книгу 
рекордів Гіннеса як найбільший 
овоч на Землі.

ЗАДРІМАВ 

В Англії слон заснув на дорозі та 
створив затор

У Англії африканський слон на 
прізвисько П’ятий вагою 5,5 т 

заблокував рух на дорозі, бо приліг 
на асфальт, аби трохи подрімати.

Інцидент стався на трасі, що 

веде до сафарі-парку в Західному 
Мідленді. Зі слів доглядача парку 
Енді Плама, П’ятий вирішив поку-
няти, бо його розморила нетипова 
для жовтня спека.

Зоолог підкреслив, що не зди-
вований такою поведінкою слона: 
у тварини, якщо вірити доглядаче-
ві, дуже норовистий характер.

Коли слон влаштував собі 
«тиху годину», на дорозі утворила-
ся значна пробка, позаяк об’їхати 
велета водії не могли.

«Коли П’ятий прокинувся, то 
не розумів, чому навколо виникла 
така метушня», — зауважив Плам.

ДОБРЕ ВЛАШТУВАВСЯ 

12-річний кабан купається в 
океані, п’є пиво та їсть хот-доги

На Багамах живе 12-річний ка-
бан на кличку Малюк. Коли 

звір був маленьким, його при-
ручили двійко місцевих жителів: 
оператор Люк і його дівчина Мона. 
Щодня вепр їсть разом із хазяями 
та купається в океані. 

«Нам було цікаво дізнатися, чи 
стане дикий ручним, якщо почне-
мо його підгодовувати, — оповідає 
Люк. — Невдовзі Малюк зовсім од-
омашнився та частенько приходив 
до нас попоїсти».

Згодом виявилося, що кнур 
небайдужий до хмільних напоїв: 
Мона побачила, як Малюк про-
хромив іклами бляшанку пива й 
вицмулив її вміст. Також кнурові 
до смаку припали хот-доги, яблука 
та макарони. 

Хоч вепр любить поїсти, та від 
залишків верне носа. «Малюк ве-

редливий і не їсть відходів, як інші 
свині. Навіть якщо даємо йому 
шкірку від кавуна, він її не чіпає», 
— каже Мона.

Попри те, що кнур уже давно 
приятелює з людьми, він щовечора 
повертається в ліс до родичів.

РЕКОРДСМЕНКА 

В Америці мешкає 
найменша кицька 
на планеті

Трирічна кішка на прізвисько 
Фізз-Гьорл із Каліфорнії визнана 

найнижчою на планеті. Зріст пух-
настої, що увійшла до Книги рекор-
дів Гіннеса, — усього п’ятнадцять 
сантиметрів.

Фізз-Гьорл, що належить до по-
роди коротколапих манчкінів (їх 
іще називають «кішками-таксами»), 
мешкає в сім’ї Тіффані К’єлдергаард.

За словами господині, кмітли-
ва кішка розуміє, що вдалася надто 
низькою, проте з тим, аби видряпа-
тися на найвищу шафу, проблем у 
неї немає.

Попередня рекордсменка на 
прізвисько Ітце-Бітце (помісь гі-
малайської кішки з сіамською), яка 
мала всього 9,4 сантиметра зросту, 
кудись безслідно зникла, тож її ви-
ключили з Книги рекордів.
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ЖАХЛИВО 

Чоловік ожив, коли його 
збиралися різати на органи

Унікальний випадок стався у 
США. 55-річний чоловік був 

оголошений мертвим після зупин-
ки серця і через кілька хвилин мав 
стати донором органів, але раптом 
почав виявляти ознаки життя.

«Коли тіло перекладали на 
операційний стіл, анестезіолог 
помітив, що чолов’яга дихає», — 
розповів невролог Адам Уебб із 
Університету Еморі, який, власне, 
і визнав пацієнта мертвим.

З’ясувалося, що у чоловіка від-
новилося не лише дихання, але 
й рефлекси рогівки, тобто мозок 
продовжував функціонувати. Зго-

дом він усе-таки помер, але цей 
випадок знову розпалив дебати 
про принципи визначення смерті 
мозку.

Тож нині вчені знову запекло 
сперечаються з приводу терапев-
тичної гіпотермії — процедури 
охолодження тіла до 33°C, аби мі-
німізувати пошкодження тканин 
і клітин мозку в результаті кисне-
вого голодування після зупинки 
серця. З 2002-го цим методом ко-
ристується все більше лікарень. Це 
допомагає врятувати життя, проте 
дещо ускладнює визначення смер-
ті мозку. 


