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78-річна індійка стала майстром 
зі стрільби

Британці встановили на пляжі 
велетенський шезлонг

У США кішка впала з 19 поверху 
й лишилася неушкодженою

Чоловік відпиляв собі ногу, щоб не 
працювати

Готель суворого режиму

У Бразилії живе сучасна 
Рапунцель

78-річна індійка Чандро Томар 
визнана найкращою жінкою-

стрільцем у себе на батьківщині. 
Сама Чандро ніколи не цікавилася 
зброєю, але її внучка вирішила на-
вчитися стріляти і попросила баб-
цю сходити з нею у тир.

«Поки чекала на онуку, вирі-

шила й собі спробувати. Тренер 
побачив і дуже зацікавився: ска-
зав, аби приходила ще. Мені на-
стільки сподобалося стріляти, що 
невдовзі чимчикувала до тиру вже 
щотижня. Цікавість переросла у 
хобі», — розповідає рекордсменка.

Незабаром слава про незви-
чайну стареньку поширилася кра-
їною. Чандро перемогла на деяких 
змаганнях, одержала кілька наго-
род, а на одному з конкурсів «взу-
ла» навіть полісмена.

«Вона чудово стріляє. У цієї 
бабусі тверда рука та гострий зір. 
Я здивувався, коли вперше її по-
бачив. Чандро так влучно стріляє, 
що деякі чоловіки навіть відмов-
ляються з нею змагатись — їх бере 
сором, що муситимуть програти 
старенькій жінці», — розказав 
тренер Томар, Фарук Патан.

«Хоч я і люблю постріляти, але 
життя моє від цього не надто змі-
нилося, — додає Чандро. — Я так 
само куховарю, перу та доглядаю 
за домівкою».

У британському курортному 
місті Борнмуті вирішили по-

особливому відзначити настання 
напрочуд теплої погоди й відкрит-
тя пляжного сезону. 

Прямісінько на березі моря 
57-річний художник Стюарт Мер-
док встановив гігантський шез-
лонг, який за розміром більший, 
аніж двоповерховий автобус (8,5 
метра в довжину та 5,5 метра за-
вширшки), та важчий за доросло-
го слона.

«Шезлонги — це ж так по-
британськи, — жартує задоволе-
ний своєю роботою Мердок. — Так 

приємно бачити, як люди на пляжі 
милуються моїм стільцем і фото-
графуються на ньому».

У місті Бостоні, штат Масса-
чусетс, кішка випала з вікна 

квартири на 19-му поверсі й за-
лишилася живою. В результаті па-
діння тварина на кличку Цукрова 
не отримала ні переломів, ні сер-
йозних травм внутрішніх органів. 
Ветеринари виявили в неї лише 
невеликий забій легенів. За яких 
обставин пухнаста бідаха полетіла 
з вікна донизу, невідомо. 

За підрахунками ветеринарів, 
чотирилапа щасливиця пролетіла 
від 45 до 60 метрів. Утім, фахівці 
підкреслили, що падіння з 19-го 
поверху безпечніше для кішок, 
аніж, наприклад, із дев’ятого. Па-
даючи зі значної висоти, кішка 
встигає розслабитися, розчепіри-
ти лапи, тобто прибрати позу біл-
ки-летяги. 

Господиня Цукрової Бріттані 
Кірк каже, що вважає свою на-
лякану «польотом» кішку справ-
жнісінькою щасливицею. Тепер 
на вікнах у її квартирі встановлені 
захисні екрани, щоб уникнути по-
вторення інциденту.

56-річний мешканець австрій-
ського містечка Мітерла-

білль відпиляв собі ногу трохи 
вище кісточки. Подейкують, що у 
такий жахливий спосіб чолов’яга 
хотів домогтися визнання себе 
непрацездатним. Безробітний від-
різав собі стопу за допомогою ав-
томатичної пили, кинув відсічену 
кінцівку в духовку, а потім викли-
кав «швидку». 

Коли прибули лікарі, чоловік 
був притомний, але втратив багато 

крові. Шматок ноги медики діс-
тали з духовки й забрали у госпі-
таль. Щоправда, кінцівка сильно 
обгоріла, і хірурги відмовилися її 
пришивати. 

Як зазначають місцеві ЗМІ, 
безробітний пішов на такий жах-
ливий крок за кілька годин до 
того, як мав з’явитися на медкомі-
сію трудової інспекції. На ній мали 
розглянути питання про його пра-
цездатність. Зараз потерпілий у 
госпіталі, його стан стабільний.

У Лондоні відкрився чотири-
зірковий готель «Алькатрас». 

Власне, назва говорить сама за 
себе: опинившись усередині, ви 
зможете відчути себе в’язнем зна-
менитої військової тюрми в затоці 
Сан-Франциско. Виявляється, на 
таке теж є попит.

Отже, після реєстрації, рів-
но о 18:30, відвідувачам видають 

уніформи та відводять їх у каме-
ри, де немає нічого, крім ліжка з 
матрацом, туалету, умивальника 
та двох полиць. Крім того, гостей 
в’язниці-готелю, як і справжніх 
арештантів, змушують рано вста-
вати, виконувати фізичні вправи, 
а також займатися виправними 
роботами.

12-річна бразилійка Наташа 
Мораєш де Андраде, яка ні-

коли не ходила в перукарню, на-
решті зважилася обрізати свої 
1,6-метрові локони й продати їх 
тому, хто запропонує найвищу 
ціну.

Дівчинка каже, що жахли-
во втомилася від надміру довго-
го волосся, що забирає у неї купу 
часу та заважає жити нормальним 
життям підлітка. Наташа не може 
грати з друзями в квача або займа-
тися спортом, бо волосся не дає їй 
вільно рухатися. Крім того, вона 
щодня витрачає по півтори години 
на одне розчісування й по чотири 
— на миття голови.

Юна бразилійка сподівається 
заробити близько $5000 і на ці гро-
ші зробити ремонт у своїй кімнаті.

  ПРЕЦЕДЕНТ

Учасницю 
«Міс Всесвіт» 
відсторонили через 
зміну статі

У Канаді від участі в конкурсі кра-
си усунули дівчину, яка вияви-

лася колишнім чоловіком. У заяві 
оргкомітету йдеться, що причиною 
дискваліфікації Дженни Талакової є 
«недотримання правил змагання». 
23-річна красуня впевнена, що річ 
у незвичайній для моделі біографії. 
Дівчина вважає, що організаторів 
збентежило те, що у 19 років вона 
змінила стать. Керівники конкурсу 
не коментують версію Талакової. 

До слова, за дівчину заступилися 
шанувальники, які підписали пети-
цію на її захист. Підтримку Дженні 
надали понад 28 тисяч осіб, які на-
звали рішення організаторів сексу-
альною дискримінацією. 

Дженніфер Лопес заговорила про весілля 
з молодим танцюристом
Уже кілька місяців у ЗМІ 

з’являються чутки про май-
бутнє весілля 42-річної співачки 
й акторки Дженніфер Лопес із 
24-річним танцюристом Каспе-
ром Смартом. Один із західних 
журналів про зірок навіть напи-
сав, що узаконення стосунків за-
коханих під грифом «секретно» 
вже відбулося. Проте ця інфор-
мація була спростована офіцій-
ними джерелами.

Не обійшлося й без Роберто 
Каваллі. Відомий дизайнер пові-
домляв, що шиє весільне плаття 
для Джей Ло. Його відразу за-
кидали питаннями, і модельєру 
довелося видалити інформацію 
зі свого сайту. 

Зрозуміло, що Дженніфер 
Лопес дуже втомилася від усіх 
цих пліток і вирішила особисто 
прояснити ситуацію. У своєму 
Twitter співачка написала: «Я 
продовжую чути щось про наше 
весілля. Сюрприз за сюрпри-
зом... Вони помиляються... Зно-
ву».

Одружиться пара цього 
року чи ні, але, схоже, артистка 
по-справжньому щаслива. У не-
щодавньому інтерв’ю модному 
журналові Vogue зірка зізналася: 
«Каспер чудовий. Ви й самі це 
бачите, і він дійсно такий. Але я 
не хочу дуже багато говорити, це 
особисте».

Варто зазначити, що поруч із 
молодим танцюристом 42-літня 
Джей Ло теж помолодшала. На 
зйомках одного з талант-шоу 
співачка продемонструвала чу-
дову фігуру й сяючі від задово-
лення очі.

До речі, якщо закохані все 
ж наважаться на одруження, то 
для Дженніфер це буде вже чет-
вертий офіційний шлюб, а для 
Каспера — перший. 

Німець розробив окуляри 
для собак
Німецький оптик розробив сонячні окуляри спеці-
ально для собак, які назвав «Doggles» (поєднання 
англійських слів «dog» — собака та «goggles» — 
захисні окуляри). Новинка вже надійшла в продаж 
і має неабияку популярність серед власників чоти-
рилапих. Автор винаходу запевняє, що «Doggles» 
відмінно захищають чутливі очі кудлатих улюблен-
ців від сонця, вітру й ультрафіолетових променів, а 
також ідеально підходять тваринам із ослабленим 
зором.


