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Підгузок врятував життя 
трирічній дитині
У Флориді (США) підгузок врятував життя дівчин-
ці. Батьки трирічної Сарії з’ясовували стосунки 
прямо в машині, через що мати, яка була за кер-
мом, не впоралася з керуванням — і авто впало в 
озеро. Жінка видерлася на дах потопаючого лег-
ковика й почала кликати на допомогу. Її витягли, 
та в салоні лишалися дитина й чоловік. Поліціянти 
полізли в озеро й помітили у воді підгузок. Той, 
наче буйок, підняв маля на поверхню. Лікарі при-
вели Сарію до тями.  На жаль, її татко загинув.
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Ріо-де-Жанейро заполонили 
розписані корови

Американець вирізає шедеври 
з грифелів олівців

Пес із Великобританії обожнює 
їздити на мотоциклі 

Чешка під спідницею винесла 
з магазину 2,5 тисячі банок кави

Пенсіонерка замість собаки завела 
сторожового страуса

Власними картинами 9-річний 
хлопчик заробив на будинок

У бразилійському місті Ріо-де-
Жанейро проходить «Парад 

корів», повідомляє «Газета по-
українськи». Пластикові корівки, 
розписані за ескізами бразиль-
ських художників, чекають горо-
дян і туристів у всіх популярних 
куточках міста. Їх можна вгледіти 
не тільки на набережних, але й в 
аеропортах, на вокзалах і в метро.

До слова, «Парад корів» — 
міжнародна мистецька акція, що 
проходить на вулицях найбільших 
міст світу. Скульптури корів у на-
туральну величину, виготовлені 
зі скловолокна, розмальовують 
художники й виставляють на за-
гальний огляд на вулицях міст або 
в громадських центрах. 

Вперше дійство пройшло у 

1998 році в Цюріху. Відтоді у про-
екті взяли участь понад тридцять 
міст.

Після цього корівок продають 
на аукціонах, а виручені гроші 
надходять у благодійні фонди. Усі 
фігури мають паспорт автентич-
ності.

Далтон Гетті, який працює тес-
лею, має незвичайне хобі: ось 

уже 25 років чолов’яга вирізає 
крихітні мініатюри з грифелів про-
стих олівців.

45-річний американець пробу-
вав експериментувати і з іншими 
матеріалами, наприклад, із крей-
дою, та зупинився все ж на графіт-
них стрижнях олівців.

Створюючи дивовижні скуль-
птури, Далтон не користується 
лупою й працює усього трьома ін-
струментами: лезом, голкою та но-
жем. Митець вділяє роботі одну-
дві години щовечора. Каже, що на 
створення однієї мініатюри йде 
кілька місяців. А на найскладнішу 
свою роботу різьбяр витратив два 
з половиною роки.

Найприкріше те, зізнався тес-
ля, що скульптури частенько ла-
маються, причому під кінець різь-
блення. Майстер має близько ста 
мініатюр.

Алан і Тіна Валкейти з графства 
Кембриджшир купили мото-

цикл із коляскою, аби возити сво-
го собаку. Річ у тім, що пара обо-
жнює кататися на роверах і байку 
та не хоче, аби хтось один лишався 
вдома доглядати за псом. Тож куд-
латий подорожує разом із своїми 
власниками. Для 17-місячного 
Харлі навіть купили шолом і спе-
ціальні окуляри від вітру.

«Залишати його вдома на ці-
лий день було б жорстоко, бо міг 
би розхвилюватися, — коментує 
місіс Валкейт. — Тому придбали 
коляску до мотоцикла. Вона дуже 
сподобалася Харлі, й тепер він, 
коли чує звук мотора, одразу бі-
жить у гараж. Зазвичай пес при-
стебнутий до сидіння, а як почне 

вовтузитися, це означає, що йому 
треба в туалет. Тоді ми з’їжджаємо 
на узбіччя та випускаємо його». 

За її словами, пес привертає 
увагу водіїв. Дехто навіть просить 
сфотографуватися разом із ним.

Мешканка Чехії за кілька разів 
під спідницею забрала з мага-

зину в Німеччині 2398 банок кави 
«Nescafе».

Кожного разу, приходячи в 
магазин, 60-річна чешка Ольга 
прямувала в один бік — до поли-
ці з кавою. І щоразу вона ховала 
близько десяти банок розчинного 
напою (кожна вартістю 7,99 євро) 
під спідницю та непомітно проно-
сила його повз каси. Ніхто з охо-
ронців не помічав крадіжки.

Здебільшого їй вдавалося не-
помітно пронести повз охорону з 
десяток бляшанок кави, проте іно-
ді «улов» був більшим. Украдений 

товар жінка, до слова, матір чоти-
рьох дітей, продавала на так звано-
му в’єтнамському ринку в Чехії. 

Комерційна діяльність була 
успішною — таким чином чешці 
вдалося заробити близько два-
дцяти тисяч євро. Свої дії вона по-
яснила тим, що хотіла допомогти 
рідним дітям, які начебто вжива-
ють наркотики.

Поліція затримала жінку «на 
гарячому» на місці злочину в 
німецькому місті Гребенцелль. 
Раніше вона вже була умовно за-
суджена за контрабанду сигарет. 
Невдовзі суд має винести вирок у 
цій справі.

Запорізька пенсіонерка Любов 
Отрешко вирішила розводити 

заморських птахів просто на влас-
ному подвір’ї. Жінка каже, що до-
глядати за ними зовсім не складно, 
та ще й заробити на цьому можна 
— одне яйце коштує до 300 грн., 
пише «Сегодня».

А ще страус цілком може за-
мінити охоронця — свої обов’язки 
гігантський птах на прізвисько 
Жужа виконує навіть краще, ніж 
сторожовий пес, попри зовсім мо-
лодий вік — 15 місяців.

Узяти маленьких страусів Лю-
бов Петрівну вмовив син. Як рані-

ше жили без Жужі, жінка навіть не 
уявляє. Він навіть снідає разом із 
господарями. 

Птах невибагливий. У його 
раціоні є борщ, каша, висівки та 4 
кг трави щодня. Проте найбільше 
Жужа любить звичайний хліб. Бу-
ханець з’їдає за п’ять хвилин, але 
їсть тільки білий.

«Якщо стемніло, ніхто вже не 
зайде. Якось один дядько пере-
пив і схилився на паркан. А Жужа 
тихенько підійшов — і дивиться 
пильно. Чоловік, як побачив його, 
страшенно злякався, подумав, що 
то «білочка», — розповіла жінка.

Дев’ятирічний житель Британії, 
отримавши всесвітнє визна-

ння як художник, придбав буди-
нок вартістю 150 тис. фунтів (174 
тис. євро).

Талановитий учень початкової 
школи Кірон Вільямсон недаремно 
отримав прізвисько «маленький 
Моне». Всесвітню популярність 
хлопчик здобув у 2008 році, коли 
почали продаватися його літні 
пейзажі.

Червнева виставка Кірона з 33 
картин була розкуплена впродовж 
півгодини за 174 тис. євро. Полот-
на малого англійця настільки по-
пулярні, що покупці ладні чекати 
відкриття виставки перед дверима 
всю ніч, пише «Daily Mail».

На зароблені гроші школяр 
придбав сім’ї новий будинок у 

Ладхемі, графство Норфолк. Рані-
ше його родина жила в орендова-
ній квартирі.

«Якщо Кірон вирішить займа-
тися чимось іншим, коли подорос-
лішає, йому принаймні не дове-
деться турбуватися про іпотеку», 
— зауважив батько малого.

АНОМАЛІЯ 

Через рідкісний 
недуг жінка має 
гігантські ноги

36-річна британка Менді Селларс 
із Ланкаширу страждає від рід-

кісного захворювання. У жінки вели-
чезні ноги та ступні, проте саме тіло 
цілком нормального розміру. Вона 
носить 46 розмір одягу. Коли хворо-
ба загострилася, лікарі ампутували 
їй ліву ногу, уражену сепсисом. Але 
згодом кінцівка знову почала розду-
ватися. Зараз обидві ноги Менді ва-
жать по 32 кг, а в діаметрі мають 1 м. 
Усього жіночка важить 101 кг.

З подібною хворобою в усьому 
світі було зафіксовано лише 120 лю-
дей. За словами фахівців, це відхи-
лення дуже скидається на синдром 
Протея, який призводить до збіль-
шення окремих органів і частин 
тіла.

Ксенія Собчак втомилася перебирати 
чоловіками і готується до весілля
Нещодавно знаменита росій-

ська блондинка Ксенія Соб-
чак відзначила своє 30-річчя. 
Вона літала у Флоренцію з ко-
ханим, 35-річним екс-депутатом 
Сергієм Капковим. Подруги 
світської левиці вже охрестили 
цю подорож передвесільною.

Друзі Ксенії вважають, що 
вона нарешті серйозно закоха-
лася. Знаменитість стала при-
вітнішою та спокійнішою, але 
при цьому дуже переживає, коли 
свариться зі своїм бойфрендом, 
а раніше з нею такого ніколи не 
було. Крім того, Собчак стала за-
мислюватися про дітей і вже ці-
кавилася в подруги-телеведучої 
Ксюші Бородіної, як доглядати 
за малими. 

Мама Ксенії Собчак Людми-
ла Нарусова сподівається, що 
після 30 років жіноча доля її до-
чки зміниться. Сама Нарусова 
народила Ксюшу саме в 30.

П’ять років тому Собчак уже 
була нареченою — американ-
ського бізнесмена Олександра 
Шустеровича. Проте за день до 
торжества церемонію раптово 
скасували. Дотепер причини не 
відомі: припускають, що весіл-
ля розладилось або через сварку 
на ґрунті ревнощів, або через 
смерть дядька нареченого в Ізра-
їлі (згідно з єврейською традиці-
єю, родичі померлого зобов’язані 
носити жалобу 40 днів). 

Відтоді завидні женихи нео-
дноразово пропонували руку 
й серце Ксенії, але марно. Тим 
часом у вересні дівчині склали 
індивідуальний гороскоп, який 
твердить, що найкращим су-
путником життя для неї стане 
чоловік-Козеріг. У зв’язку з цим 
Собчак оголосила на своїй сто-
рінці в Інтернеті кастинг на іде-
альну пару для себе. 


