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ОЦЕ ТАК! 

ПРИГОДА 

Й МЕРТВОГО ПІДНІМУТЬ! 

БРАТИ НАШІ МЕНШІ 

СМІЛИВЕЦЬ 

15-річний американець підкорив 
найвищі вершини світу

У США різдвяна листівка 
подорожувала 61 рік

П’яний водій повіз збитого оленя 
в лікарню

У морзі чоловік прокинувся під 
час репетиції «металістів»

В Америці з’явилося пиво для 
собак

52-річний голландець займається 
йогою на снігу

15-річний американський під-
літок Джордан Ромеро став 

наймолодшим в історії підкорюва-
чем найвищих вершин шести кон-
тинентів.

Нещодавно Ромеро благопо-
лучно досяг вершини піка Вінсон 
(4892 м) в Антарктиді, про що по-
відомив своїй матері й у власному 
щоденнику в соціальній мережі 
«Facebook».

«Треба ще спуститися. Тоді й 
відзначимо», — написав на своїй 
сторінці тінейджер-рекордсмен.

До слова, хлопець підкорює 
найвищі гори континентів разом 
із батьком і мачухою, які є досвід-
ченими альпіністами.

Тепер в активі підлітка сім гір, 
включаючи найвищу точку Аф-
рики — Кіліманджаро (5895 м) і 
найвищу вершину світу — Еверест 
(8850 м). Їх він підкорив у 10 і 13 

років відповідно.
Зазначимо, що власником ко-

лишнього рекорду був британець 
Джордж Аткінсон, котрий тільки у 
травні цього року завершив серію 
сходжень у віці 16 років.

У США різдвяна листівка подо-
рожувала від одного відправ-

ника до іншого протягом 61 року.
Вперше різдвяне послання було 

надіслане у 1950 році. Тоді листів-
ку своєму другу Лі Келлі підписав 
житель Техасу Екер Хенкс. Одна-
че через рік він отримав її назад. 
Так друзі заклали жартівливу тра-
дицію пересилати цю ж листівку 
туди й назад. При цьому щороку 
чолов’яги відправляли послання з 
різних куточків країни.

До слова, усередині потріпаної 
листівки є список років і місць, 
звідки вона була відправлена.

Традиція надсилання старої 

листівки продовжилася, навіть 
коли Келлі помер. Її Хенксу пере-
правляла вдова покійного товари-
ша.

Але тепер подорож листівки 
перервалася — нещодавно Хенкс 
отримав конверт, на якому було 
зазначено, що одержувач не про-
живає за вказаною адресою. На 
думку 89-річного чоловіка, літню 
вдову його друга відправили до бу-
динку престарілих.

Зараз дідусь планує вставити 
листівку в рамку. «Це була надзви-
чайна дружба», — сказав чоловік, 
згадуючи, як він щоразу нетерпля-
че чекав на послання від Лі.

Незвичайний випадок стався в 
містечку Гріс, що у Сполуче-

них Штатах Америки. 29-річний 
Ендрю Кезуелл збив на трасі оле-
ня. Чоловікові стало шкода бідну 
тварину, й після суперечок із трьо-
ма пасажирами ще живого звіра 
насилу завантажили в багажник, 
щоби довезти до найближчої лі-
карні.

Звучить благородно, за винят-
ком того факту, що водій, як ви-
явилося, був п’яний як чіп. По до-
розі в госпіталь машину Кезуелла 
зупинили поліцейські, які, мабуть, 
засумнівалися в тому, що водій у 
змозі керувати транспортним за-
собом. Перевірка показала, що 
рівень алкоголю в крові рятуваль-
ника тварин у два рази перевищує 

норму. Потім «копи» відкрили ба-
гажник і, неабияк здивувавшись, 
побачили там тушу оленя — бідо-
лаха помер у дорозі.

Коментуючи подію журналіс-
там, офіцер Тодд Бакстер заува-
жив, що, звісно, допомагати тва-
ринам — це добре, але додав, що 
ця обставина не пом’якшує прови-
ну водія, який сів за кермо в стані 
алкогольного сп’яніння.

До слова, зіткнення автівки з 
такою великою твариною може 
виявитися фатальним. Приміром, 
14 вересня у Вологодській області 
(Росія) ДТП за участю лося забра-
ла чотири життя. Загинуло троє 
в одній машині й водій іншої, на 
яку лося відкинуло після першого 
удару.

В одному з моргів Сімферополя 
у Криму чоловік, якого туди 

помилково привезли, прийшов до 
тями під час репетиції групи, що 
грає у жанрі «важкий метал».

Як розповіли працівники 
установи, рокери-«металісти» ре-
петирували тут, заздалегідь домо-
вившись з кимось із керівництва, 
оскільки, на думку начальства, в 
тиші моргу їхні репетиції нікого не 

турбували. 
За словами патологоанатомів, 

помилково людей у морг привозять 
рідко. «Буває, міліціонери сприй-
мають п’яних алкашів за мертвих 
й привозять у морг. Було, привезли 
одного такого у вихідний день, то 
лежав без огляду годин десять. Такі 
пияки, трапляється, «оживають», а 
потім у шоці кричать», — розповів 
один із працівників моргу.

Будь-який кінолог може під-
твердити, що собакам у жодно-

му разі не можна давати пиво або 
інші алкогольні напої, бо це може 
завдати неабиякої шкоди здоров’ю 
тварини. Але тепер з цього приво-
ду не варто хвилюватися. У кудла-
тих врешті з’явилася можливість 

пропустити зі своїми господарями 
по кухлику, а то й по пляшці пива.

Нещодавно в США у продаж 
надійшов напій під назвою «Bowser 
Beer», розроблений спеціально для 
собак. На відміну від звичайного 
пива, він не викликає сп’яніння й 
абсолютно нешкідливий для трав-
ної системи тварини.

Пиво для собак містить той 
самий ячмінний солод, який ви-
користовують на стандартних пи-
воварнях, у ньому є й корисні для 
шерсті вітаміни. Проте в напої не-
має небезпечного для собак хме-
лю — він замінений яловичим або 
курячим бульйоном. Ну і, звісно, 
жодного алкоголю.

Треба визнати, що кращим 
друзям людини страшенно подо-
баються ці ласощі. Вони з задово-
ленням хлепчуть «Bowser Beer» із 
миски й навіть із пляшки.

52-річний голландець Вім Хоф 
знаменитий тим, що за-

ймається йогою не на зручному 
килимку, а на льоду, будучи при 
цьому практично голим, але абсо-
лютно спокійним. За це його про-
звали «Полярником».

Хоф уже вісім разів встанов-
лював світовий рекорд, витриму-
ючи температури нижче нуля. Два 
роки тому він брав участь у напів-
марафоні у Фінляндії і пробіг 22 км 
на 20-градусному морозі в одних 
шортах. А в 2008 році голландець 
просидів 73 хвилини і 48 секунд 
під крижаною водою в ополонці.

Його найкращий друг, фото-
граф Хенні Бугерт, із яким вони 
познайомилися понад 25 років 
тому, а якось навіть разом пла-

вали на льодовиках Антарктики, 
склав звіт про всі «подвиги» Хофа. 
Він каже, що «Полярника» часто 
можна побачити взимку в парках 
Амстердама, де той сидить напів-
голий на кризі й займається йогою 
або спокійнісінько гортає книжку.

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС 

Робот грає на 
фортепіано швидше 
за людину

Італійський дизайнер-винахідник 
Матео Зуцці представив світу своє 

нове творіння — робота «Teotronico», 
який уміє грати на фортепіано швид-
ше за людину. Навіть професійні пі-
аністи поступаються андроїду, адже 
він має беззаперечну перевагу — в 
нього на руках 19 пальців.

На створення цього дива техніки 
пішло чотири роки й близько 4500$, 
але Зуцці переконаний, що воно 
того варте. «Teotronico» є єдиним 
роботом у світі, який може одно-
часно грати, співати, акомпанувати 
собі на ударних, а також змінювати 
вираз обличчя й оцінювати реакцію 
аудиторії.

Коли робот грає, камери, вбу-
довані в його очі, дозволяють йому 
розглядати публіку й взаємодіяти з 
нею. Якщо він бачить, що слухачам 
не подобається музика, одразу ж 
змінює репертуар. У систему андро-
їда можна завантажити файли з тек-
стами пісень, і він їх не тільки зіграє, 
але й заспіває.

Кеті Перрі через розлучення може 
збідніти на 35 мільйонів доларів
Колишній коханий співач-

ки Кеті Перрі комік Рассел 
Бренд має намір відсудити у неї 
при розлученні половину стат-
ків. Про це повідомляє британ-
ська газета «Daily Mail». 

Так, 36-літній Рассел зби-
рається отримати половину 
заощаджень своєї фінансово 
успішнішої дружини. І в нього 
є всі шанси збагатитися на кру-
гленьку суму, бо до весілля пара 
не подбала про те, щоб скласти 
шлюбний контракт. Тож тепер 
питання розподілу майна зали-
шається відкритим. 

Тільки за останній рік капі-
тал Кеті Перрі зріс із 43 мільйо-
нів доларів до 70 мільйонів. Тоді 
як успіхи її чоловіка були зна-
чно скромнішими — близько 17 
мільйонів «зелених».

Нагадаємо, чутки про те, що 
в зіркової пари Перрі й Брен-
да не все гаразд, з’явилися ще 
кілька місяців тому. А 30 груд-
ня 2011 року Рассел Бренд по-
дав документи на розлучення в 
Лос-Анджелеський суд, як при-
чину вказавши стандартні «роз-
біжності у характерах». Перед 
цим, коментуючи інформацію 
журналістам, Бренд сказав: «На 
жаль, наш шлюб із Кеті розпав-
ся. Я завжди буду ніжно люби-
ти її і знаю, що ми залишимося 
друзями». Перрі поки нічого не 
говорить із приводу розладу в 
своїй сім’ї.

36-річний актор-комік і 
27-річна поп-співачка зустріли-
ся в 2008 році й одружилися 23 
жовтня 2010-го року. До слова, 
зіркова шлюбна церемонія від-
бувалася в Індії, в заповіднику 
для тигрів «Рантамбор». Їхній 
шлюб протривав усього чотир-
надцять місяців.

В Англії продають шоколадні 
бомби
У Британії продають безпечні шоколадні бомби. 
Бомба «Braquier» виготовлена з темного шоколаду 
(70% какао). 22 см оболонки, а всередині — деся-
ток шоколадних кульок, одна з яких «заряджена» 
перцем, тож елемент «російської рулетки» все 
ж є. Солодка вибухівка (яку, до речі, вигадали у 
Франції) коштує недешево — 89 фунтів. Усі, хто 
перебуває у радіусі метра від «епіцентру», повинні 
бути готові до того, що в них полетять шоколадні 
кульки, льодяники, конфеті й іграшки.


