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  КРАСА! 5-річного британця з розкішним 
волоссям уперше підстригли

Відчайдушний кіт знайшов дорогу 
додому через 6 років подорожей

Американка дивом врятувала 
доньку від акули

Олень налякав уманських 
даішників і сховався в дитсадку

Австрійський екстремал стрибнув 
із висоти 22 кілометри

У Бухаресті пошили весільну 
сукню з найдовшим шлейфом

5-річний британський малюк Рін 
Картер уперше за усе життя від-

відав перукарню. Мати хлопчика, 
30-річна Ліенн Сміт, із народжен-
ня берегла голову сина від стриж-
ки. Робила вона це з сентименталь-
них міркувань: волосся хлопчика 
нагадувало їй про його батька. За 
п’ять років Рін відростив локони 
нижче пояса. Та коли малий пішов 
до школи, однокласники стали 
дражнити його через схожість із 

дівчинкою (Ріну дали прізвисько 
Рапунцель — ім’я героїні відомої 
казки). Тоді він попросив матір 
відвезти його до перукаря.

Після стрижки Ліенн зізна-
лася, що видовище відрізаних ло-
конів було «нестерпним». Утім, у 
Ріна є дворічний брат Ріган, тож 
жінка не виключає, що експери-
мент із відрощуванням волосся 
буде продовжений на ньому.

Чорний кіт на прізвисько Мак 
блукав шість років і врешті 

після мандрів повернувся додому. 
Він утік від свого господаря, коли 
вони прогулювалися на човні ка-
налами Стаффордшира (Брита-
нія). Тварина з невідомих причин 

вистрибнула з човна прямо у воду, 
і відтоді хазяї — 64-річний Стюарт 
Емері та його дружина Морін — 
більше не бачили її. 

Тільки через шість років Ма-
кові вдалося повернутися додо-
му. Увесь цей час чотирилапий 
волоцюга мешкав у покинутих 
будівлях, які розташовані уздовж 
каналу. Минулого місяця кота зна-
йшли волонтери й відправили до 
притулку, де у нього й побачили 
мікрочіп. 

Прочитавши дані, співробіт-
ники закладу зв’язалися з подруж-
жям Емері та повернули їм пух-
настого. Зазначимо, крім Мака, у 
Стюарта є чотири собаки, ще один 
кіт і папуга, та він усе ж був дуже 
радий поверненню блудника.

У штаті Флорида (США) юну 
серфінгістку акула двічі нама-

галася затягти під воду, та її дивом 
урятувала мати, вихопивши донь-
ку мало не з пащі хижачки. 

Валей Леві та її 15-річна дочка 
Сідні каталися на серфі, аж раптом 
з’явилася акула й затягла малу під 
воду. Та через кілька секунд дівчи-
на виринула й вилізла на дошку — 
її нога була скривавлена. Хвилею 
пізніше роздражнена кров’ю акула 
знову потягла Сідні у воду. 

«Це було схоже на сцену зі 

«Щелеп». Я нізащо не дозволила б 
донечці загинути. Я схопила малу 
за плечі й витягла на свою дошку», 
— розповіла жінка. 

При цьому нажахана матір ще 
й примудрилася вдарити хижачку 
ногою по морді. Та навіть після 
цього та продовжувала кружляти 
навколо Валей і Сідні. На щастя, 
на поміч прибули серфінгісти, які 
почули їхні крики. Вони допомо-
гли потерпілим дістатися берега, 
звідки перелякану дівчину забрала 
«швидка».

Хтось відчинив ворота загоро-
жі, й олень, який мешкав біля 

ресторану «Колиба» в Умані, вибіг 
на волю. Тварина попрямувала не 
в ліс, а до людей. 

Спочатку рогатий налякав да-
ішників і водіїв на трасі Київ — 
Одеса, а потім завітав до дитячого 
садочка. Діти й вихователі сплута-
ли його з лосем і з переляку викли-
кали мисливців. 

«Лося»-оленя мисливці й 
справді вгледіли біля дитсадка в 
районі «Нова Умань». Тварина зо-
всім не боялася людей і автівок. 

«Мені подзвонили й сказали, 

що біля дошкільного закладу хо-
дить лось», — згадує Юрій Муль-
ко, голова товариства мисливців 
і рибалок «Уманське». — Коли я 
приїхав, то лось виявився оленем. 
Господар ресторану вже був на міс-
ці й завів утікача в причіп». 

Подейкують, що олень із рес-
торану звик їсти з рук дітей. Саме 
тому, на думку мисливця, рогатий 
і не подався в ліс, а пішов на звуки 
галасу малечі — в дитячий садо-
чок. 

Тварину вже повернули до її 
звичного місця проживання — в 
ресторан.

Днями австрійський спортсмен 
наважився стрибнути з висоти 

22 км. Фелікс Бомгартнер зробив 
стрибок, піднявшись на аеростаті 
в стратосферу. Почавши політ на 
висоті 22 км, він долетів до землі 
всього лише за вісім хвилин і ві-
сім секунд. Щоправда, саме вільне 
падіння тривало 3 хвилини і 43 
секунди. За цей час він розвинув 
швидкість у 587 км/год.

Відчайдух планує здійснити 
черговий стрибок уже влітку цього 
року, щоб побити світовий рекорд. 
Наразі рекорд найвищого стрибка 
з парашутом належить американ-
цеві Джозефу Кіттінгеру. У 1960 
році він, будучи тоді військовим 
льотчиком, здійснив стрибок зі 
стратосфери з висоти понад 31 кі-
лометр. Джозеф падав 4 хвилини і 
36 секунд, розвинувши швидкість 
у 988 км/год. При цьому у нього 
порвалася права рукавичка, через 

що рука парашутиста роздулася 
практично в два рази. 

Тоді зухвалий американець 
одночасно встановив світовий ре-
корд із висоти стрибка, його три-
валості, а також швидкості падін-
ня.

У Бухаресті пошили «рекордну» 
весільну сукню зі шлейфом 

завдовжки 2 тисячі 750 метрів. 
17-річна модель Емма демонстру-
вала сукню просто в центрі міста. 
Щоб глядачі змогли належним 
чином оцінити довжину шлейфа, 
її посадили до кошика повітряної 
кулі й підняли на кількасот метрів 
над землею.

Новий румунський рекорд по-
бив попередній нідерландський — 
тоді довжина шлейфа весільного 
плаття сягала лише 2,488 метра. На 
створення нового рекорду пішло 
4700 метрів тканини та 1857 шпи-
льок. Над пошиттям сукні-рекор-

дсменки кравчині працювали аж 
сто днів.

  ЛЮБЛЯЧИЙ

Дбайливий пес 
щодня рятує 
дівчинку від загибелі

Маленька Аліда, яка народила-
ся з рідкісним захворюванням 

легенів, залишається живою лише 
завдяки песику на кличку Містер 
Гіббс, що носить за нею кисневі ба-
лони. Собака пройшов спеціальний 
курс і супроводжує дівчинку на ди-
тячих гірках і навіть на велосипеді. 

У вісім місяців малечі діагнос-
тували нейроендокринну дитячу 
гіперплазію. Відтоді Аліда не може 
жити без кисневого балона. В усьому 
світі зафіксовано лише 800 випадків 
недуги. Легені вкриті додатковим 
шаром клітин, що ускладнює прохо-
дження кисню. Тому дівчинці дуже 
складно дихати самостійно.

Обладнання з киснем було над-
то важким для дитини. Проте метис 
ретривера та пуделя сумлінно тягає 
балони на спині. Аліда дуже любить 
собаку. За словами її тата, песик іще 
сам цуценя — грайливе та непоси-
дюче. 

Вікторія Бекхем розкрила секрет 
швидкого схуднення після пологів
Торік, усього через кілька 

місяців після появи на світ 
дочки Харпер, найстильніша ма-
туся Вікторія Бекхем з’явилася 
на Тижні моди в Нью-Йорку в 
прекрасній формі. Нещодавно 
вона розповіла, як їй вдалося за 
рекордний термін скинути зайву 
вагу після пологів.

Виявляється, щойно ставши 
мамою, місіс Бекхем почала по-
силено займатися спортом. Осо-
бливо їй допоміг біг — Вікторія 
виходила на пробіжки по шість 
разів у тиждень, а також заняття 
в спортзалі.

«Я активно займалася спор-
том. Багато бігала. По шість 
разів у тиждень. Я стаю просто 
одержимою, коли чимось дійсно 
захоплююся», — розповіла пані 
Бекхем.

Посилено худнути їй допо-
магала Трейсі Андерсон, відомий 
у зірковій тусівці фітнес-тренер, 
яка займається також фігурою 
Гвінет Пелтроу й Мадонни.

До того ж, за словами Ві-
кторії, вона часто використовує 
ефект оптичної ілюзії, щоб зда-
ватися стрункішою. «Усі дума-
ють, що я вища, ніж є, і не тільки 
через туфлі на підборах, але й за-
вдяки одягу, який я для себе ви-
бираю», — розповіла зірка, натя-
каючи на вузькі сукні з прямим 
силуетом і строгими кольорами 
з власних дизайнерських колек-
цій.

Нагадаємо, наймолодша до-
нечка Бекхемів народилася торік 
у липні в результаті кесаревого 
розтину. Як відомо, крім малень-
кої Харпер, подружжя Бекхемів 
виховує ще трьох синочків: оди-
надцятирічного Брукліна, вось-
мирічного Ромео та п’ятирічного 
Круза.

В Японії з’явилися перші 
квітки сакури
В Японії почалося цвітіння сакури — різновиду 
вишні, що є символом країни. Перші ніжно-рожеві 
квітки з’явилися на острові Сікоку. Тепер щодня 
національні ЗМІ повідомлятимуть про розширен-
ня «фронту» цвітіння. Навесні більшість жителів 
Країни вранішнього сонця у вільний час прямує в 
парки, які чарують квітами усіх відтінків рожевого. 
Мільйони японців влаштовують пікніки просто під 
деревами та насолоджуються виглядом пелюсток, 
які повільно опадають. 


