
16

P.S.

Адреса редакції: 43016, м. Луцьк, 
вул. Романюка, 1. 

Тел./факс: (0332) 77-48-09, 77-49-08, 
77-48-08, 77-49-09. 

E-mail: info@vidomosti-ua.com
web: http://vidomosti-ua.com/

Щотижневик «Відомості.UA»

Видається з 21.09.2000 р. 
Реєстр. номер КВ №12794-

1678ПР від 26.06.2007 р.

Головний редактор 
Галина ФЕДОРЕНКО

Тел. (0332) 77-19-03
e-mail: galina@vidomosti-ua.com

Засновники: ТзОВ інформаційно-
аналітична газета «Волинські губернські 

відомості», 
ТзОВ «Слово», Олена Палагута

Р/р 2600601861341 в ВАТ «Укрексімбанк», 
МФО 303547 ЗКПО 32144407

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень, 
публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширен-
ня інформації, в якій би формі та яким би технічним способом воно не 
здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди 
з боку ТзОВ «Волинські губернські відомості». Відповідальність за зміст 
та текст реклами несе рекламодавець. Відповідальність за достовірність 
фактів, власних імен та інших даних несуть автори публікацій. Відпові-
дальність за якість друку несе друкарня.

 Матеріал, відмічений даним значком , друкується на правах ре-
клами.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій і залишає за 
собою право редагувати матеріали або не друкувати зовсім. 

Друк офсетний. Обсяг 4 друкованих аркушів. Віддруковано ТзОВ 
«Експрес Медіа Груп». Адреса друкарні: Львівська область, Яворівський 
район, с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46.  
Тираж 18 500. Замовлення № 14683.

Передплатний індекс — 21769  Відомості.UA

№ 11 (599)

15 - 21 березня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

  РЕТРО

  ВИНЯТКОВІ ЛЮДИ

  КУРЙОЗ

 ШИБАЙГОЛОВА

  ЛОТ

  ДИВОВИЖА

Найстаріший у світі пилосмок досі 
працює

Родина з десяти індійців — 
найбільший «клан» альбіносів

Американку переслідує 
агресивний індик Годзілла

8-річний малюк у піжамі серед 
ночі вкрав авто та катався по місту

У США продали шматок курятини 
за вісім тисяч доларів

Брати з Пекіна грають музику на 
інструментах із овочів

Гаррі Кокс — 53-річний власник 
найстарішого, але досі справ-

ного пилососа — майже вдвічі 
молодший за American Sturtevant 
Vacuum Cleaner №4, якого він 
свого часу врятував від останньої 

мандрівки на сміттєзвалище.
«Я люблю колекціонувати 

речі, які вже відпрацювали своє, 
— каже Гаррі, — ремонтувати їх і 
повертати до життя. Мені це по-
ліпшує настрій».

Гаррі — менеджер на папе-
ровому заводі. Попри ентузіазм 
чолов’яги стосовно старих речей, 
його дружина Жаклін ігнорує цей 
108-річний важкий, гучний пред-
мет побуту, а натомість користу-
ється сучасним пилосмоком, при-
бираючи в будинку.

До слова, досі мешканець Лей-
кестера Біл Вітвом вважав, що він 
має найстаріший пилосос у світі. У 
нього — Hoover Senior 1929 року 
випуску.

Білошкіре індійське подружжя, 
50-річний Розетурай Пулан і 

45-річна Мані Пулан, які мають 
шестеро дітей-альбіносів і ще двох 
абсолютно «білих» родичів, пре-
тендують на місце у Книзі рекор-
дів Гінесса. Всі вони мають бліду 
шкіру, абсолютно біле волосся та 
поганий зір — одвічну проблему 

всіх альбіносів.
«Люди називають нас «angez», 

тобто «англійці». Їм важко пові-
рити, що ми народилися та вирос-
ли в Індії. Ми погано бачимо та не 
можемо довго бути на сонці. Але в 
цілому живемо непогано», — поді-
лився досвідом голова родини.

Розетурай і Мані одружили-
ся у 1983-му. Батьки порадили їм 
узяти шлюб, бо вони були «одна-
кові». Коли Мані вперше народи-
ла, то мріяла, аби надалі у неї були 
нормальні діти: «Я не хотіла, щоб 
вони страждали так, як ми, і пішла 
до лікаря, аби порадитись. Лише 
глянувши на мене, він так злякав-
ся, що без огляду відіслав мене до-
дому. Відтоді у мене було багато 
дітей, і всі вони альбіноси. Тепер я 
розумію, що це Божий дар».

Мешканка штату Мічиган, 
69-річна Една Гейслер, по-

скаржилася на самця дикої індич-
ки, який переслідує її та регулярно 
на неї нападає. 

За словами жінки, відтоді, як 
птах з’явився поруч із її будинком, 
вона боїться й визирати надвір. 
Літня пані каже, що, аби кудись 
піти, вона мусить вийти з дому о 
6-й ранку, доки індик, якого вона 
назвала Годзіллою, спить. Але 
коли Една повертається, бадьо-
рий Годзілла вже бігає на її ділян-
ці. Пенсіонерка щоразу змушена 
звертатися за допомогою до сусіда. 

Той бере мітлу та відганяє індика 
подалі, доки жінка не потрапить 
до помешкання. 

За словами фахівців, певно, 
раніше птаха хтось підгодовував, 
і тепер він не боїться людей. По-
над те, вважає себе «начальником» 
і поводиться агресивно. Експерт 
порадив старенькій відлякувати 
індика розкритою парасолькою 
— пернаті зазвичай бояться таких 
речей. Американка заявила, що 
поки не застосовуватиме жодних 
спеціальних заходів щодо Годзіл-
ли. Вона все ще сподівається, що 
індик невдовзі дасть їй спокій. 

У новозеландському місті Вел-
лінгтоні поліція допомогла 

восьмирічному хлопчикові, який 
викрав позашляховик батьків, по-
вернутися додому неушкодженим. 

Дитину на дорозі помітили 
близько п’ятої ранку. Машину, що 
рухалася з вихилясами, побачив 
місцевий журналіст. Він вирішив, 
що водій п’яний, і перегородив 
автівці шлях. Незабаром із маши-
ни вийшов заплаканий хлопчик, 
одягнений у піжаму. Спантеличе-
ний побаченим чолов’яга викли-
кав поліціянтів. У розмові з пра-
воохоронцями хлопчак зізнався, 
що вирішив покататися, бо не міг 
заснути й хотів побачити своїх 

друзів. 
На щастя, ніхто з городян не 

втрапив під колеса малолітньому 
водієві. Щоправда, малий шибе-
ник, гасаючи по трасі, таки за-
чепив кілька машин і врізався в 
стіну. Всього дитина, яка ледве 
діставала до педалей, була за кер-
мом батьківської машини близько 
півгодини. Тож дивом ніхто не по-
страждав. Поліція допомогла пус-
тунові повернутися додому. 

Працівники дорожньої інспек-
ції збираються з’ясувати, як хлоп-
чикові вдалося непомітно викрас-
ти машину, а також переконатися 
в тому, що батьки пояснили синові 
всю небезпеку вчиненого.

Мешканка штату Айова про-
дала на онлайновому аукці-

оні eBay шматок курятини, який 
за формою нагадує повернену в 
профіль голову президента США 
Джорджа Вашингтона. За незви-
чайний лот вдалося виручити 8 
тисяч 100 доларів.

Як розповіла тепер уже ко-
лишня власниця шматочка курки 
Ребека Спейт, вона побачила схо-
жість із першим президентом Спо-
лучених Штатів, коли прибирала 
зі столу на кухні недоїдки страв 
із «Макдональдса». Це було ще у 
2009 році, й увесь цей час цікавий 
кавалок м’яса зберігався в моро-
зильній камері. 

У кінці лютого 2012-го жінка 
таки наважилася виставити куря-
тину в формі голови Вашингтона 
на аукціон. Кошти Ребека заплану-
вала віддати дитячому центру, аби 
підопічні закладу могли поїхати у 

літній табір. 
Одначе спочатку адміністра-

ція eBay зняла лот із аукціону, по-
яснивши рішення тим, що пані 
Спейт порушила правило про за-
борону продажу прострочених 
продуктів. Але згодом веб-аукціон 
усе ж пішов на поступки та по-
вернув лот на продаж. У eBay по-
яснили зміну своєї позиції тим, що 
вони теж хочуть допомогти знедо-
леним дітям.

Мешканець Пекіна, 43-річний 
Нан Вей Донг, разом зі своїм 

братом, 41-річним Нан Вей Піном, 
створює незвичайні музичні ін-
струменти, що всуціль виготов-
лені з моркви, капусти, цибулі та 
коренеплодів. Брати — професійні 
музиканти, які спеціалізуються на 
грі на «овочевих» інструментах. 
Вони також роблять різні інстру-
менти з кореня лотоса — не менш 
популярного в східній кухні «ово-
ча».

Нан Вей Донг також відомий у 
країні гравець на пляшках, камін-
цях і водопровідних трубах.

Брати стали відомими після 
того, як взяли участь у багатьох те-
левізійних талант-шоу в Китаї.

  ДИВО ПРИРОДИ

Дивовижний 
природний тунель 
в Ірландії схожий на 
зачарований ліс

В Ірландії 300-річні буки, що рос-
туть біля села Армой у графстві 

Антрім (Північна Ірландія), утвори-
ли дивовижний тунель, який скида-
ється на зачарований казковий ліс.

Дерева тут химерно сплелися 
гіллям, і це видовище неабияк нага-
дує кадри з диснеївських мультфіль-
мів. Особливо драматичного вигля-
ду буки набувають у сутінках або ж 
у ранковому тумані. 

Місцеві мешканці назвали ту-
нель «Темні огорожі». Це природне 
диво, що нагадує зачарований ліс, 
— улюблене місце фотографів, які 
прямують сюди, аби зробити знімки 
в різні пори року й у різний час доби.

Армойці розповідають, що ці 
буки у 18 сторіччі висадила сім’я 
Стюартів, аби вразити візитерів до-
рогою до свого маєтку. Нині тунель 
— один із символів Ірландії. 

Брітні Спірз перенесла весілля через суд 
із менеджером

Недавно всі таблоїди писали 
про те, що Брітні Спірз зби-

рається втретє вийти заміж. Був 
навіть призначений день — 14 
лютого. Та жодних доказів того, 
що весілля відбулося, немає. Як 
виявилося пізніше, співачка ска-
сувала церемонію. Причина — 
проблеми з судом.

Зараз Брітні судиться з ме-
неджером Семом Лютфі, який 
раніше працював у неї. Чоловік 
обвинувачує дівчину в тому, що 
вона порушила умови укладено-
го контракту.

Крім того, Сем звинуватив 
батька виконавиці в наклепі, 
бо той був упевнений, що саме 
цей менеджер постачав його 
дочці заборонені психотропні 
препарати, через які у артистки 
трапився нервовий зрив чотири 
роки тому. От чому Лютфі був 
звільнений.

Горе-менеджер вважає, що 
його репутації завдали нищівно-
го удару й тепер йому буде дуже 
важко виправдатися. От чому 
Брітні за порадою адвокатів до-
велося відкласти весілля, доки 
проблема не буде до кінця вирі-
шена.

Поп-зірка прокоментувала 
цю ситуацію. Співачка переко-
нує, що церемонія одруження, 
звичайно ж, відбудеться, одначе 
пройде скромно й у колі близь-
ких родичів і друзів. Найімо-
вірніше, торжество перенесуть 
у Луїзіану. До слова, Джейсон 
Травік у всьому підтримує свою 
кохану. Молоді люди не дуже 
засмутилися через перенесення 
весілля. Вони кажуть, що ніхто 
нічого не скасовував, просто у 
зв’язку з обставинами урочиста 
подія перенесена на невизначе-
ний строк.

81-річна бабця зірвала джек-
пот
Мешканка Ньюпорта (штат Род-Айленд), 81-річна 
Луїз Уайт, виграла в популярну в США лотерею 
Powerball $336,4 млн. Місцеві ЗМІ зазначають, що 
жінка прийшла за грошима лише через кілька 
тижнів після того, як дізналася, що виграла. Після 
оголошення результатів розіграшу бабця, за її сло-
вами, поклала квиток у настільну біблію та сховала 
її в сейф. Чому вона не звернулася до організаторів 
одразу, невідомо. Жінка каже, що купила щасливий 
квиток у місцевому продуктовому магазині. 


