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Американка вийшла заміж 
за будинок

Британські чоловіки 12 км 
повзали у багнюці

Мільйонер залишив у спадок 
шоферу та швейцару півтора 
мільйона

Трирічний хлопчик виношував 
брата-близнюка

17-річна дівчина все життя їсть 
лише нагетси

Коза-серфінгіст підкорює хвилі 
каліфорнійського узбережжя

В американському Сіетлі, штат 
Вашингтон, відбулося незви-

чайне весілля. Активістка руху 
проти елітного житла в місті Ейваз 
Бабілонія, щоби зберегти старий 
будинок, вирішила вийти за нього 
заміж, повідомляє ABC News.

Шлюбна церемонія зібрала 
півсотні гостей з-поміж однодум-
ців Бабілонії. «Так, я люблю цю 
107-річну будівлю!» — оголосила 
гостям наречена.

Склад було збудовано 107 років 
тому, а тепер його планують зруй-
нувати. Дівчина сподівається, що 
шлюб із приміщенням дозволить 
їй вберегти будинок від знесення. 
«Якщо у корпорацій є такі ж права, 
як у людей, то вони повинні бути й 
у будівель», — каже Ейваз. 

«Я роблю це, аби показати, на-
скільки люблю цей будинок і на-

скільки проти забудови в цьому 
районі», — пояснила активістка.

На жаль, союз дівчини та бу-
динку навряд чи виявиться до-
вгим — роботи зі знесення ста-
рого складу йдуть повним ходом. 
Вочевидь, компанія-забудовник не 
поспішає реагувати на заклики не 
знищувати історичну пам’ятку.

У британському місті Пертон 
відбулися всесвітньо відо-

мі змагання на витривалість для 

справжніх чоловіків Tough Guy 
Challenge. Щорічні перегони за-
снував у 1986 році британець Віллі 
Вілсон.

Учасники змагання Tough 
Guy Challenge повинні подолати 
12-кілометрову дистанцію із 21 
перешкодою: проскочити палаю-
чі рівчаки, проповзти 30 метрів у 
багнюці під колючим дротом, ску-
патися у крижаній воді тощо. За 25 
років змагань двоє учасників пере-
гонів померли під час проходжен-
ня траси.

Екс-глава нью-йоркської звуко-
записувальної компанії «Wind-

up Records» і запеклий гравець у 
покер 67-річний Алан Мелтцер за-
лишив 1,5 мільйона доларів у спа-
док своїм водію і швейцару.

«Ще не знаю, що робити з гріш-
ми, та щороку приноситиму квіти 
на могилу Алана. Він був чудовим 
хлопцем. Попри те, що я став ба-
гатієм, не можу сказати, що дуже 
радий, адже Алана більше нема з 

нами», — зазначив 54-річний шо-
фер Жан Лаборд. Йому Мелтцер 
заповів 1 млн. дол. — 10% своїх 
статків. Круглу суму у 500 тисяч 
магнат залишив швейцару свого 
будинку на Манхеттені Шамілю 
Деміражу. «Цей щедрий жест був 
несподіванкою», — зізнався він.

Мелтцер помер через рік після 
розлучення з дружиною, з якою 
прожив 13 років. Дітей у пари не 
було. Їй Алан не лишив ані цента.

З незвичайною біологічною ано-
малією довелося зіткнутися 

лікарям із Перу, коли до них на 
обстеження привезли трирічно-
го хлопчика, в якому розвивався 
брат-близнюк.

У міську лікарню дитину, яка 
скаржилася на постійні болі в жи-
воті, привіз батько. Коли хлопчи-
кові зробили УЗД, то лікарі з поди-
вом виявили, що їхній маленький 
пацієнт носить у своєму тілі недо-
розвиненого брата, який важить 
вже близько 700 грамів.

Імовірно, вважають лікарі, в 
утробі матері плід увібрав у себе 

більш слабкий зародок. Відомо, що 
у близнюка немає свого головного 
мозку, серця, легенів і кишечнику. 
Впродовж трьох років близнюк 
«експлуатує» органи брата.

Лікарям вдалося провести 
унікальну операцію з роз’єднання 
близнят. Дванадцять хірургів зу-
міли витягти з живота малюка 
25-сантиметрове тіло. Нині три-
річний пацієнт почувається добре 
та швидко видужує.

Згідно зі статистикою, такі яви-
ща трапляються в медицині вкрай 
рідко (один випадок на п’ятсот ти-
сяч дітей).

Стейсі Ірвін із Бірмінгема, Ве-
ликобританія, з дитинства 

їсть тільки курячі нагетси (по 926 
калорій у порції) і ніколи не ку-
штувала фрукти чи овочі. Медики 
попередили дівчину: якщо не від-
мовиться від такого раціону, то не-
вдовзі помре.

Нещодавно Стейсі потрапила 

до лікарні зі скаргами на утрудне-
не дихання. Медики виявили ане-
мію та запалення вен у язику. Брак 
вітамінів і поживних речовин при-
звів до того, що лікарям довелося 
«підгодовувати» організм відпо-
відними ін’єкціями.

За словами пацієнтки, її за-
лежність від нагетсів почалась у 
дитинстві: їй було два роки, коли 
мама вперше купила порцію ку-
рятини у McDonald’s. Невдовзі ді-
вчинка настільки полюбила страву, 
що не могла й дня без неї прожити, 
заявляючи, що не в змозі їсти щось 
інше. До слова, решта членів сім’ї 
харчується цілком нормально.

Дієтолог Карина Норріс зазна-
чає, що це перший такий випадок 
у її практиці. Організму дівчини 
бракує заліза, кальцію, антиокси-
дантів, вітамінів і корисних жирів. 
Якщо вона не змінить режим хар-
чування, то в майбутньому її чека-
ють хвороби серця та рак.

Біла коза в рятувальному жилеті 
стала кваліфікованим серфін-

гістом. Вона може підійматися на 
невеликі хвилі й утримувати рів-
новагу, балансуючи на всіх чоти-
рьох ногах.

Власник тварини Дайна Мак-
грегор розповідає, що вона вже 
«ловить» по кілька хвиль одразу 
та робить значні успіхи в подаль-
шому опануванні мистецтва сер-
фінгу.

Макгрегор сяяв від радості, 
коли тварина вперше пливла до 
берега на дошці. Таланти своєї до-
машньої улюблениці він зняв на 
камеру та виставив у Інтернеті, що 
зробило козу зіркою Мережі.

Чоловік придбав козу для того, 
аби вона їла бур’яни в садку. Проте 
незабаром він полюбив її та три-
мав як домашню тварину. Пізніше 
він відкрив серед інших її талантів 

уміння плавати на дошці для сер-
фінгу.

Зараз коза постійно супрово-
джує Макгрегора — в магазині, на 
велосипеді (вона їздить на задньо-
му сидінні) та на всіх прогулянках.

За словами Дайни, слава не за-
паморочила голову його кізочці: 
«Вона, напевно, й не здогадується, 
що це добре».

ДОВГОЖИТЕЛЬКА 

Кубинка відзначила 
127-й день 
народження

Мешканка Куби Хуана Батіста де 
ла Канделарія Родрігес відзна-

чила свій 127-й день народження у 
доброму здоров’ї.

Привітати кубинку з поважною 
датою приїхали її наймолодший 
— 82-річний — син, 15 правнуків і 
шість праправнуків.

Народилася довгожителька у 
1885 році на невеликій фермі у про-
вінції Гранма. Тут Хуана Родрігес 
прожила все життя. Жінка була дру-
гою дитиною — всього в її родині 
було 13 братів і сестер. Її мати по-
мерла у сторічному віці, батько — у 
96 років.

На поважний вік жінка не скар-
житься, проте зазначає, що кілька 
років тому її почав підводити зір.

Влада Острова Свободи ствер-
джує, що саме Родрігес є найстарі-
шою людиною в країні та, ймовірно, 
на планеті. Адже вона одна з небага-
тьох старожилів, у яких є докумен-
ти, які підтверджують дату наро-
дження.

Даша Астаф’єва дебютувала в кіно 
у ролі відьми

Головна спокусниця чоловічих 
сердець Даша Астаф’єва зіграла 

роль відьми в картині «Закохані в 
Київ». За словами самої Даші, в кіно 
вона потрапила не випадково. Це 
мрія її дитинства. Її талант перевті-
лення запримітив продюсер фільму 
«Закохані в Київ» Володимир Хорун-
жий на шоу «Зірка + Зірка». Після 
виконання пісні «Ты на свете есть» 
він відразу ж вирішив запропонува-
ти Астаф’євій роль. «Володимир ска-
зав, що побачив у моєму образі саме 
те, що шукав, — каже Даша. — Якщо 
чесно, над пропозицією я почала ду-
мати вже після того, як дала згоду».

«Закохані в Київ» — це вісім ко-
роткометражок, знятих молодими 
українськими режисерами. Про що 
вони, зрозуміло з назви: про любов у 
різних її проявах. Автори амбіційно-
го проекту впевнені, що фільм буде 
на рівні знаменитих «Нью-Йорку, 
я люблю тебе», «Париже, я люблю 
тебе» й «Москво, я люблю тебе».

Спочатку Астаф’єва хвилювала-
ся, але, перечитавши сценарій кіль-
ка разів, узялася до роботи. Проте 
вжитися в роль виявилося непро-
сто: «Я ж із маленького міста, жит-
тєві принципи відрізняються від 
принципів більшості киянок. Тож я 
спостерігала за поведінкою багатьох 
«столичних штучок», поки не зна-
йшла той образ, який був потрібен», 
— розповідає Даша.

До слова, продовжити кар’єру 
в кіно Астаф’єва планує всерйоз — 
бере уроки акторської майстерності 
й сценічної мови. «Пропозицій за-
вжди багато. Але в мене чітка по-
зиція — займатися тільки тим, що 
змушує мене завзято трудитися, 
навчатися чомусь новому, нехай і 
складному. Тому краще зніматися 
менше, але з більшим результатом і 
користю».

У Москві з’явилися 
«православні» ковзанки
У Москві, аби знизити ймовірність травм, освя-
чують лід на ковзанках. У Білокам’яній уже є три 
«православних» катки, на черзі — інші міста Росії. 
Як повідомили автори ідеї, освячений лід знизить 
небезпеку травмування. Співробітник синодаль-
ного відділу запевнив: «На всіх масових заходах 
на кризі завжди чергує «швидка», то на останніх 
народних гуляннях не було зафіксовано жодної 
травми. Хочеться вірити, що це тому, що лід був 
освячений».


