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 Дворічна дівчинка за рівнем IQ майже 
наздогнала Адольфа Гітлера 

  Чоловік прикидався покійною матір’ю для 
афери з будинком 

 Слониха навчилася грати на губній 
гармошці і дає концерти

 П’яний росіянин викрав тролейбус 

 Француз видерся на найвищу будівлю 
країни без страховки

 71-річна хуліганка ночами доводила 
сусідів, голосно слухаючи реп 

 Дворічна Еммелін Ротжер із ко-
ефіцієнтом інтелекту (IQ) 135 

минулого тижня була прийнята 
у найпрестижнішу в світі органі-
зацію для людей із найвищим IQ 
— Mensa. Тож Еммелін стала най-
молодшим у світі членом цієї орга-
нізації. 

Наразі коефіцієнт інтелекту 

дівчинки такий самий, як має ак-
тор Арнольд Шварценеггер. Тіль-
ки шість пунктів віддаляє дитину 
від Адольфа Гітлера, який мав IQ 
141. Цікаво, що коли дівчинці було 
дев’ять місяців, лікарі діагностува-
ли у неї «деякі затримки» в розви-
тку і попередили батьків, що вона, 
можливо, страждає на аутизм. 
Але батьки малечі не вірили у це 
і попросили медиків перевірити 
Еммелін зір. «Виявилося, що їй 
просто були потрібні окуляри», — 
згадує Мішель, мама розумниці. 

Зазначимо, Еммелін почала 
читати в 15 місяців, а писати — у 
два роки. Щоб довести, що її дочка 
не має жодних затримок у розви-
тку, Мішель організувала перевір-
ку розумових здібностей дівчинки 
та з’ясувала, що Еммелін набрала 
максимальний для свого віку IQ 
— 135. Її чудові результати були 
передані в представництво Mensa, 
після чого організація надіслала 
малечі запрошення вступити у 
свої ряди.  

  Чоловік, який прикидався сво-
єю покійною матір’ю для афе-

ри з нерухомістю, був визнаний 
винним в шахрайстві. Йому за-
грожує до 83 років позбавлення 
волі, заявляють у прокуратурі 
Нью-Йорка. Щоб бути схожим на 
матір, він користувався помадою, 
доглядав за нігтями і навіть вико-
ристовував кисневий балон. 

51-річний Томас Паркін шість 
років підробляв документи, аби 
отримувати соціальне забезпечен-
ня своєї покійної матері, вкравши 
у держави в цілому близько 44 ти-
сяч доларів. 

У січні 2003 року, за дев’ять 

місяців до  смерті матері, Паркін 
був змушений продати свій буди-
нок у Нью-Йорку на аукціоні. Не-
забаром після цього він разом зі 
спільником спробував відсудити 
будинок у нового власника під ви-
глядом своєї померлої матері. 

Навіть призначив зустріч із 
окружним прокурором для обго-
ворення свого «квартирного пи-
тання». 

На зустрічі слідчі побачи-
ли Паркіна, одягненого як його 
77-річна мати. «Він був у червоній 
кофтинці, з косметикою на облич-
чі та дихав через кисневий балон», 
— заявили в прокуратурі.  

  36-річна азійська слониха 
Шанті з вашингтонського 

зоопарку навчилася грати на губ-
ній гармошці. У звіринець Шанті 
прибула зі Шрі-Ланки. На відео, 
яке нещодавно оприлюднив зо-
опарк, слониха видає кілька пасів 
із губної гармошки, яку доглядачка 
вольєра Деббі Флінкман закріпила 
в оглядовому вікні. 

За словами Деббі, у слонихи 
надзвичайний музичний слух і 
вона без сумніву не просто виду-
ває повітря в губну гармошку, але 
спеціально створює ту чи іншу 
мелодію. Також Шанті проявляла 
таланти й у грі на інших музичних 
інструментах — ріжках, трубах і 
тріскачках. Шанті часто повторює 

одні й ті ж музичні паси, мабуть, 
вони їй особливо подобаються. 
Зараз талановита слониха грає не 
тільки для Деббі, а й для відвідува-
чів зоопарку. 

 У Кірові чоловік, перебуваючи в 
стані сильного алкогольного 

сп’яніння, викрав тролейбус, аби 
доїхати на ньому додому. Його за-
тримали водій і кондуктор тран-
спортного засобу.

Як розповіли водій і кондуктор 
тролейбуса, викрадення сталося, 
коли транспортний засіб стояв на 
кінцевій зупинці. Вони висади-
ли пасажирів і ненадовго пішли в 
найближчий магазин за продукта-
ми.

В цей час у тролейбус, двері 
якого виявилися відчиненими, 
увійшов п’яний кіровець. За його 
ж словами, він сів і став чекати, 
коли тролейбус нарешті поїде, але 
цього не сталося. Не дочекавшись, 
чолов’яга вирішив їхати сам і всів-
ся на місце водія.

Утім, не розрахувавши марш-
рут, викрадач не зміг від’їхати да-
леко. Приблизно через квартал від 
кінцевої зупинки від ліній елек-
тропередач від’єдналися струмо-
приймачі тролейбуса.

Чоловік вийшов із тролейбуса, 
до нього підбігли водій і кондук-
тор. Вони затримали викрадача і 
передали його поліції. Через свій 
стан чоловік зумів дати свідчення 
тільки ввечері наступного дня.

Наразі він перебуває під під-
пискою про невиїзд. За фактом 
викрадення тролейбуса порушено 
кримінальну справу за ст. 166 КК 
РФ (неправомірне заволодіння 
транспортним засобом без мети 
викрадення). Порушникові закону 
загрожує до п’яти років позбав-
лення волі. 

  Француз Ален Робер на пріз-
висько «Людина-павук» під-

корив чергову висотну будівлю без 
страховки — хмарочос «Фьорст» у 
столиці Франції.

Своєю ціллю скелелаз обрав 
діловий район Парижа і його най-
вищу будівлю «Фьорст» — хмаро-
чос висотою 231 м. Це найвищий 
будинок не тільки Парижа, а й усі-
єї Франції. Штурмувати вершину 
висотки «людина-павук» вирушив 
без будь-якої страховки.

Підйом тривав близько однієї 
години. Свідками були кілька со-
тень цікавих громадян і кореспон-
денти різних видань. На відміну 
від багатьох інших сходжень на 
хмарочоси й інші висотні об’єкти, 
цього разу проблем із правоохо-
ронними органами у Алена Робера 
не виникло, оскільки власник бу-

дівлі дозволив скелелазові підйом.
Ален каже, що не відчуває 

страху — на це в нього просто не-
має часу, адже йому є чим зайня-
тися. У списку «підкорених» Робе-
ром висоток є й найвища будівля 
планети — 828-метровий хмаро-
чос-гігант «Бурдж Халіфа» в Дубаї, 
ОАЕ. 

 У Великобританії 71-річну бабу-
сю хочуть виселити з її будин-

ку. Останні 12 років Джоан Нісбет 
не дає спокою сусідам. Один із них 
подумував навіть про суїцид через 
те, що не знав куди подітися від 
переслідувань бабці. Якось вона 
розпорошила гербіцид в обличчя 
сусідки. Багато ночей поспіль го-
лосно вмикала реп, а також брала 
участь у сексуальних втіхах у сво-
єму саду, де її могли бачити інші 
мешканці. Крім того, Джоан обі-
цяла вбити дітей своєї сусідки. 

Влада округу Кройдон, де про-
живає скандальна старенька, готує 
позов про її виселення з помеш-
кання на кілька місяців.  

 Біля берегів 
Австралії спіймали 
гігантського краба-
монстра

  Біля берегів Австралії рибалка 
зловив величезного краба, схо-

жого на монстра. Цей членистоногий 
належить до роду гігантських тас-
манійських крабів (Pseudocarcinus 
gigas). Такі велети рідко потрапля-
ють у сітку, тож рибалка вирішив 
продати «чудовисько», яке назвали 
Клодом, британському акваріуму за 
3 тис. фунтів стерлінгів. 

Офіційно Клод уже оголошений 
найбільшим крабом із усіх, які ко-
лись мешкали на території Велико-
британії. При цьому він ще зовсім 
молодий. Краб важить 6,8 кг, а як 
виросте, важитиме не менше 13,6 кг. 

У вольєрі Клода встановлено 
спеціальний резервуар розміром 3 
на 1,8 м. Невдовзі туди запустять ще 
й кілька холоднокровних риб. Роб 
Хікс, морський біолог акваріума Sea 
Life, упевнений, що цей величезний 
краб вартий витрачених грошей. Він 
став справжньою зіркою акваріума. 

 Тіна Кароль розповіла про провальний 
кастинг до «ВІА Гри»
  Співачка Тіна Кароль розпові-

ла, що в дитинстві мріяла стати 
стюардесою. Про те, як Тіна не про-
йшла кастинг до «ВІА Гри», як змі-
нила ім’я у паспорті через «жидівоч-
ку» і який сумнівний комплімент їй 
зробив Кличко, Кароль розповіла в 
ефірі програми «Tkachenko.ua».

У телефірі співачка зізналася, 
чому свого часу взяла псевдонім і 
змінила ім’я Тетяна Ліберман у пас-
порті на Тіна Кароль. «Бути Тетяною 
Ліберман на сцені трішки непри-
йнятно в нашій країні. Насправді, 
коли я у дитинстві під своїм справ-
жнім ім’ям виступала на сцені, а 
жила тоді в Івано-Франківську, то 
не раз чула: «Дивись, яка гарна жи-
дівочка співає», — сказала артистка.

За словами Тіни, вона лише раз 
пішла на кастинг. То був відбір до 
«ВІА Гри». «...Я не ходила на кастин-
ги. Хоча ні, один раз була. Я піш-
ла на кастинг у «ВІА Гру»… Ні, не 
пройшла. Але Костянтин Меладзе 
сказав: «Ви дуже гарно співаєте. На-
віщо вам до «ВІА Гри»?» — розсмія-
лася Тіна.

До слова, боксер і політик Ві-
талій Кличко зробив Кароль спе-
цифічний комплімент. «На одному 
нагородженні був Віталій Кличко. 
Я підійшла і кажу: «Я захоплююся 
вами. Вся сім’я за вас вболіває». Він 
мені каже: «Тіно, хочу тобі сказати. 
У тобі таланту немає, але ти пра-
цьовита». (Сміється) Це була приго-
ломшлива фраза! Я сприймаю це як 
комплімент й ані краплі не обража-
юся», — поділилася співачка.

Себе ж Тіна, за її словами, вва-
жає «може, обдарованою». А її зірку, 
як каже Кароль, запустила в небо 
Алла Пугачова. Саме завдяки Аллі 
Борисівні, вже колишній музі кон-
курсу «Нова хвиля-2005», у Юрмалі 
Тіна Кароль зірвала премію «Алла» 
та 50 тисяч доларів від Примадонни. 

 Китайські школярі 
готуються до іспитів під 
крапельницями 
 Як інформує ТСН, цілком здорові школярі вдалися 
до внутрішньовенного навчання. Підлітки на-
пружено зубрять і підживляються, не відходячи від 
підручників. Від оцінки на іспиті залежить плата за 
навчання, тож перед екзаменами вчаться наполе-
гливо. У крапельницях — амінокислоти, які, як спо-
діваються школярі, додадуть їм енергії. Їх користь 
не доведена, проте і шкоди в них немає. 
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