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  ВІК НЕ ПЕРЕШКОДА

  ЗВИЧАЇ

  НЕ В ГРОШАХ ЩАСТЯ

 ЖОРСТОКО

  ЗВІРІ ПОРУЧ

  ПРИМУСОВО

104-річна кіпрянка здійснила 
рекордний стрибок із висоти

Суд Індії скасував шлюб 1-річної 
нареченої і 3-річного нареченого

Німкеня за 16 років не витратила 
жодної копійки

Дантистка помстилася чоловіку, 
видаливши йому всі зуби

Голодний ведмідь у пошуках їжі 
переполохав студмістечко

У Британії агресивному лебедю 
знайшли нове житло

Мешканка Кіпру Пеггі Мак-
Елпайн стала найстарішою 

людиною планети, що літала на 
параплані. 104-річна жінка, яка 
пересувається в інвалідному візку, 
вже потрапляла в Книгу рекордів 
Гіннеса, та її колишнє досягнення 
побила 101-річна американка. 

«Я насолоджувалася кожною 
хвилиною польоту. Він пройшов 
краще, ніж минулого разу. Я хоті-

ла б повторити це знову, особливо 
якщо хтось поб’є мій рекорд», — 
каже старенька. 

Нинішню перемогу бабця від-
святкувала келихом шампансько-
го. Але на цьому життєрадісна 
екстремалка не зупиняється: в 
майбутньому вона планує поби-
ти власний рекорд. Жінка розпо-
відає, що змалку любить висоту і 
пам’ятає свій перший політ на ае-
роплані в кінці 1920-х років, коли 
ним керував один із піонерів авіа-
ції Алан Кобем. 

Зі слів бабусі, тягу до екстре-
мальних видів спорту вона відчула 
в 80 років, коли внуки розповіли їй 
про стрибки з «тарзанки». «Коли я 
вперше подивилася вниз і побачи-
ла, що люди звідси, як мурахи, сер-
це мало не вискочило з грудей. Але 
я все-таки стрибнула», — зізнала-
ся літня кіпрянка. Правда, обидва 
польоти на параплані вона здій-
снювала не сама: її супроводжував 
«пілот» Озгур Гокасан.

18-річна Лаксмі Саргара одру-
жилася з Ракешем, коли їй 

було всього 12 місяців. Хлопчикові 
тоді було 3 роки.

Незважаючи на нелегальний 
статус дитячих шлюбів, вони й 
надалі практикуються в сільській 
місцевості Індії в громадах із па-
тріархальним устроєм. А особливо 
— у бідних родинах.

«Я дуже засмутилася через цей 
шлюб. Батьки мене не підтрима-
ли, тож я сказала їм, що шукатиму 
підтримки деінде», — розповіла 
дівчина.

Лаксмі нічого не знала про свій 
шлюб, доки свати не прийшли, 
щоб забрати її з собою. Не знай-

шовши підтримки у родинному 
колі, рішуча юнка звернулася до 
громадської організації «Сараті 
Траст». 

«Ця дівчина була розбита. Вона 
не любила того хлопця та не могла 
погодитися з рішенням своїх бать-
ків, — розповідає співробітник 
організації Кріті Бхарті. — Чесно 
кажучи, ми вперше стикаємося 
з тим, що одружена в дитинстві 
пара виступає проти батьківсько-
го рішення».

Ракеш спершу хотів скоритися 
батьківській волі, але згодом змі-
нив свою думку.

До слова, 40% «дитячих шлю-
бів» реєструються саме в Індії. 

Пенсіонерка з Німеччини Хай-
демарі Шремвер 1 травня 1996 

року вирішила, що може прожити 
і без грошей, зняла всі заощаджен-
ня з банківського рахунку та від-
дала їх на доброчинність. 

Після цього жінка почала по-
дорожувати Європою, де й досі 
читає лекції та пише книги. Усе 
необхідне вона отримує від людей 
за свою працю. Пенсію у 800 євро 
німкеня віддає знайомим, а то й 
випадковим людям. 

Пані Шремвер розповідає, що 
спочатку планувала задля екс-
перименту прожити без грошей 
упродовж року, проте зрозуміла, 
що насправді без цих папірців 
можна обійтися значно довше. 

Свій вчинок пояснює прагнен-

ням розширити свідомість людей, 
звільнити їх від ірраціональних 
страхів і глибоких деформацій у 
системі цінностей. Хайдемарі за-
певняє, що, позбувшись грошей, 
врешті відчула смак повноцінного, 
вільного та щасливого життя.

Польський стоматолог Анна 
Маквіяк помстилася своєму 

колишньому чоловікові, який за-
лишив її заради нової подружки, 
дуже болючим способом. 

Після розлучення, через яке 
34-річна жінка дуже страждала, її 
екс-чоловік звернувся до неї по ме-
дичну допомогу. Всадовивши паці-
єнта в крісло, лікарка дала йому 
загальний наркоз і, поки той спав, 
видалила йому всі зуби. 

Зі слів стоматолога, вона не 

збиралася порушувати професій-
ну етику. «Та, дивлячись на екс-
чоловіка у кріслі, я не змогла по-
збутися думки, що він наволоч», 
— зізнається Маквіяк. 

Подивившись у дзеркало, чо-
ловік жахнувся. Нова подруга у 
результаті покинула беззубого ка-
валера. Пані Маквіяк, яка зловжи-
ла довірою пацієнта, загрожує по-
збавлення волі на строк до трьох 
років. 

В американському містечку Бо-
улдер служба охорони дикої 

природи евакуювала дикого буро-
го ведмедя, який з’явився на тери-
торії Університету Колорадо. До-
рослий самець вагою 100 кг забрів 
на територію університетського 
містечка у пошуках їжі. Зазначимо, 
у Колорадо зголоднілі після зимо-
вої сплячки ведмеді іноді виходять 
до людського житла. 

Першою клишоногого помі-
тила співробітниця вишу. Вона 
опускала монети в паркомат, коли 
побачила поряд зі своєю ногою во-
лохату лапу. Спочатку подумала, 
що то великий пес. Зрозумівши, 
що помилилася, дівчина втекла. 
Ведмідь, певно, теж злякався і ви-
рішив сховатися на дереві. 

Спеціальні служби, які прибу-
ли на місце інциденту, поцілили в 
нього дротиком із транквілізато-
ром. Бурмило отримав два дроти-
ки — й елегантно приземлився на 
мат, де остаточно заснув. Його пе-
ренесли в клітку та відвезли у ліс.

Британського лебедя на кличку 
Містер Асбо, який відрізнявся 

надто задиристою вдачею, таємно 
виселили з річки Кам.

Лебедя вирішили переселити 
через агресивну поведінку — він 
нападав на веслярів і любителів 
водних прогулянок.

Як повідомляється, Містер 
Асбо тероризував веслярів на річ-
ці Кам кілька років. У шлюбний 
сезон він ставав агресивним, ки-
дався на човнярів, щипав їх і бив 
крильми. Фахівці пояснювали 
таку поведінку захищанням самки.

Ще у 2010-му веслярі Кемб-
риджа звернулися до королеви 
Єлизавети II, аби їм дозволили по-
квитатися з птахом. Тоді Асбо по-
шкодували, й він далі жив на річці 
та час від часу нападав на людей.

  РОЗУМНИК

Папуга назвав свою 
адресу й повернувся 
до хазяйки

В Японії папужка, що вилетів у 
кватирку, сам назвав поліцей-

ським адресу й телефон власниці. 
Наступного дня після «втечі» 

дворічного пернатого на кличку 
Піко здав у поліцію постоялець місь-
кого готелю, якому птах сів на плече. 
У відділку папугу-блудника посадо-
вили в клітку. Ввечері наступного 
дня папужка несподівано заговорив: 
«Місто Сагаміхара, мікрорайон Мі-
дорі...».

Почувши це, правоохоронець 
зателефонував за вказаною адресою. 
Слухавку підняла 64-річна хазяйка 
Піко. Жінка пояснила, що п’ять ро-
ків тому в неї зник інший папуга, 
знайти його не вдалося. Тому, коли 
син із невісткою подарували їй Піко, 
вона навчила його називати адресу. 
Зі слів пенсіонерки, лише після цьо-
го папужка вивчив звичне «привіт», 
«добрий ранок», «Піко — хороший», 
а також імена онуків власниці. 

Анна Семенович уже на четвертому 
місяці вагітності
Раніше вже ходили чутки про 

вагітність російської співачки 
Анни Семенович. Нарешті цю ін-
формацію підтвердили друзі зірки.

Виявляється, 32-річна Семено-
вич, яка ретельно приховувала свій 
цікавий стан і активно спростовува-
ла плітки про очікування первістка, 
перебуває вже на четвертому місяці 
вагітності.

Сама майбутня матуся продо-
вжує заперечувати факт очікувано-
го поповнення. Проте зізналася, що 
останнім часом стала ретельніше 
стежити за своїм здоров’ям, пере-
йшла на фруктові фреші, свіжі овочі, 
а також почала вживати дорогі віта-
міни, які спеціально для неї приво-
зять із Франції та Швейцарії.

Напевно, те, що сексапільна 
білявка у березні цього року рап-
тово відмовилася вести програму 
«Шлюбне агентство з Миколою 
Басковим», пов’язано з вагітністю. 
Тоді Семенович заявила: «Є речі, 
які стають дедалі важливішими. Це 
щось особисте, дороге тобі. І цьому 
особистому хочеться присвячувати 
більше часу, примножувати його. Та 
це дуже складно робити, постійно 
перебуваючи на роботі. Тоді й ви-
никає проблема вибору: особисте чи 
професійне. Я багато разів у своєму 
житті жертвувала саме особистим. 
Зараз я розумію, що ладна поступи-
тися професійним».

А батьком дитини, мабуть, є той 
таємничий олігарх, про якого спі-
вачка воліє не розповідати. Нагада-
ємо, недавно Семенович у Монако 
зробив пропозицію руки та серця 
невідомий бізнесмен, із яким вона 
зустрічається кілька місяців. Анна 
зізналася, що з цим чоловіком вона 
дуже щаслива. Не дивно, адже кава-
лер Семенович має бізнес в усьому 
світі й подарував нареченій каблуч-
ку з величезним діамантом.

Точну копію «Титаніка» 
спустять на воду через 4 роки
Австралійський мільярдер Клайв Палмер вирішив 
побудувати точну копію круїзного лайнера «Тита-
нік», що затонув під час свого першого й останнього 
рейсу 14 квітня 1912 року після зіткнення з айсбер-
гом в Атлантичному океані. «У нас уже є гроші, є 
завод», — розповів магнат. Очікується, що близнюк 
легендарного судна курсуватиме в північній півкулі, 
здійснюючи трансатлантичні рейси між Європою і 
Північною Америкою. Перший рейс запланований 
на кінець 2016 року.


