
Раритетний автомобіль Ferrari 
250 GTO 1962-го року випуску 

був проданий за 35 мільйонів до-
ларів.

Спортивний автомобіль має 
власну історію та незвичайний 
колір. Цей Ferrari відрізняється 
унікальним забарвленням «зелена 
ліврея», розробленим спеціально 
для гоночної команди Стірлінга 
Мосса під назвою UDT-Laystall. Це 
авто є одним із 39 Ferrari 250 GTO, 
які випускалися з 1962-го по 1964 
рік. Його останнім власником був 
данський бізнесмен, а покупцем 
став американський колекціонер. 

Автомобілі Ferrari 250 GTO 
свого часу були доступні у двох 
варіантах колісної бази. Практич-
но всі моделі оснащувалися стан-
дартним, однаковим V-подібним 
12-циліндровим двигуном об’ємом 
3,0 літра, який був розроблений 
відомим інженером Джоккіно Ко-
ломбо.

Вважається, що 250 GTO є 
найбільш популярними моделями 
Ferrari ранніх років. 

Вдалий дизайн і конструк-
ція неабияк вплинули на те, щоб 
італійський автовиробник у май-
бутньому посів своє нинішнє ста-
новище виробника елітних спорт-
карів. 

До слова, машини цієї моделі 
утримують рекорд за цінами про-
тягом декількох років.
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Раритетний Ferrari унікального кольору 
став найдорожчим у світі

Дівчина ледь не задушила хлопця через 
його небажання одружуватись

Росіянин-екстремал стрибнув із Гімалаїв

Цікавий єнот залишив без світла жителів 
канадського міста

Голландець створив гелікоптер зі свого 
мертвого кота

Найстаріша українська студентка 
відгуляла випускний

Дівчина зі штату Флорида ледь 
не задушила свого хлопця че-

рез те, що він відмовлявся одружу-
ватися з нею. 

За словами постраждалого, 
це вже не перший випадок, коли 
його «половинка» завдає йому фі-
зичних травм. Якось вона вдарила 
хлопця в вухо так сильно, що той 
ледве не оглухнув (силу удару опи-
сував сам хлопець). 

Крім цього, вона не раз погро-
жувала серйозно побити бойфрен-
да, якщо той іще раз відмовиться 
взяти її заміж. Останньою кра-
плею стало те, що дівчина нама-
галася задушити парубка його ж 
краваткою. 

На запитання поліції стосовно 
насильства, дівчина відповіла, що 
робила це задля гостроти почут-
тів. На неї чекає суд. 

Російський джампер установив 
новий світовий рекорд. Чоло-

вік зістрибнув із гірської верши-
ни заввишки понад 6,5 кілометра, 
йдеться в сюжеті ТСН. 

Щоби не розбитися, Валерій 
Розов використовував спеціаль-
ний костюм, а на землю спустився 
з парашутом. На гірську вершину 
команда екстремалів здіймалася 
шість днів, а сам рекордний стри-
бок тривав півтори хвилини. Ро-
сійська експедиція встановила ще 
один рекорд — відчайдухи стали 

першими зі співвітчизників, хто 
підкорив цю гору.

Тисячі жителів канадського 
міста Вінніпег залишилися 

без електрики через допитливо-
го єнота, який заліз у підстанцію 
Manitoba Hydro та пошкодив об-
ладнання. Через тваринку стик-
нулися дві лінії електропередач, 
повідомив представник Manitoba 
Hydro Глен Шнайдер, виникла 
електрична дуга, і 3,5 тисячі горо-
дян залишилися без світла. 

Подачу електрики через кіль-
ка годин вдалося відновити, а ось 

цікавий єнот цього інциденту не 
пережив. Шнайдер каже, що ком-
панії доводиться докладати не-
абияких зусиль, аби тварини не 
залізали у трансформаторні будки 
й інші будівлі.

«Ми вкрай стурбовані тим, 
щоб люди трималися подалі від 
нашого обладнання, встановлю-
ємо огорожі та колючий дріт, але 
єноти такі цікаві створіння, що їх 
ніщо не зупиняє», — коментує по-
дію фахівець.

Голландський винахідник шо-
кував любителів тварин, пере-

творивши свого мертвого кота 
Орвілла у вертоліт під назвою 
«Орвіллкоптер». Коли машина 
збила Орвілла, його господар Барт 
Янсен зробив із тварини опудало. 
Та коли траур за загиблим котом 
минув, чоловік вигадав кращий 
спосіб вшанувати пам’ять улю-
бленця: заручившись підтримкою 
фахівця з радіокерованих верто-
льотів, він вирішив зробити уні-

кальну літальну машину. Тепер 
«Орвіллкоптер» — «наполовину 
кіт, наполовину машина» — пре-
зентують у галереї KunstRAI в Ам-
стердамі, де відкрився фестиваль 
сучасного мистецтва.

Зі слів Янсена, йому ще є над 
чим працювати: «котоліт» літає не 
дуже стабільно, тому Барт планує 
вдосконалити двигуни та гвинти 
дивної конструкції. Тоді Орвілл 
буде «літати з птахами». «Він так 
любив птахів», — ділиться Райт. 

Найстарша в Україні студент-
ка, 86-річна Галина Чернова з 

Сімферополя, успішно здала дер-
жавні іспити й 6 червня отрима-
ла диплом бакалавра Кримського 
інституту економіки та господар-
ського права.

«На іспитах, звісно, хвилюва-
лася, та пам’ять у мене ще добра, 
ліпша, ніж у молодих, бо ж голова 
нісенітницями не забита, — роз-
повіла Галина Олексіївна журна-
лістові «Сегодня». — Хотілося по-
казати гідний рівень. І все у мене 
вийшло. Чотири роки дуже швид-
ко пролетіли і, дякувати Богу, я до-
жила до випускного».

Голова наглядової ради інсти-
туту Олександр Дудко каже, що 
йому шкода розлучатися з такою 
студенткою — пані Чернова своїм 

прикладом підбадьорила весь ви-
кладацький склад і за час навчання 
прославила вуз на всю країну.

«Жодних поступок на іспитах 
їй не робили, — каже Олександр 
Михайлович. — Це ж письмові іс-
пити. На сесіях наші викладачі ще 
могли до неї лояльно поставитися, 
зважаючи на вік студентки. А на 
державному іспиті все було сер-
йозно».

За магістерським ступенем Га-
лина Чернова не збирається. Каже, 
що поки їй вистачає базової вищої 
економічної освіти.

«Навчання потрібно було мені 
не для того, щоб влаштуватися на 
роботу, — пояснює з посмішкою 
Галина Олексіївна. — Уявіть очі 
роботодавця, який прочитає моє 
резюме: «86-річний економіст без 
досвіду роботи». Вся ця історія з 
інститутом допомогла мені знайти 
нових друзів, я жила дуже ціка-
вим і насиченим життям, навіть на 
фестивалі студентської пісні ви-
ступала в Києві. Знаєте, на деяких 
напоях пишуть: «перед вживан-
ням збовтувати», от і людину час 
від часу потрібно збовтувати».

Зараз моторна бабця сподіва-
ється видати збірку своїх віршів, 
які написала за час навчання в ін-
ституті.

«Дівчина-аніме» 
затьмарила «Барбі» 
з Одеси

У одеситки Валерії Лук’янової, 
яка дуже схожа на ляльку Барбі, 

з’явилася конкурентка — її землячка 
Анастасія Шпагіна. Дівчина, завдя-
ки незвичайному гриму, схожа на 
персонаж мультфільмів аніме. Анас-
тасія фарбується з семи років. Юнка 
експериментувала з маминою кос-
метикою, а через кілька років приду-
мала собі імідж, із яким не розлуча-
ється. «Іноді люди реагують на мою 
зовнішність неадекватно», — каже 
Настя. Батьки дівчини підтримують 
її захоплення. Вона зізналася, що хо-
тіла б стати гримером і затьмарити 
Сергія Звєрєва. 

Шакіра хоче в Україну на Євро-2012
Колумбійській співачці Шакірі за-

кортіло потрапити до України на 
Євро-2012. Співачка, мабуть, прагне 
подивитися гру свого коханого — іс-
панського футболіста Жерара Піке. 
Тож зараз для іноземної гості термі-
ново роблять візу.

Організація приїзду Шакіри до 
України перетворилася на справжню 
спецоперацію. Представники спі-
вачки звернулися до організаторів 
Євро-2012 із проханням допомогти. 
Оскільки латиноамериканська зірка 
має колумбійське громадянство, їй 
необхідна віза. Причому потрібно 
отримати її швидко й не наразитися 
на відмову.

Шакіра хоче опинитися на три-
буні «Олімпійського» у Києві, який 
вона, до речі, відкривала, 24 червня. 
Саме цього дня на поле має вийти її 
бойфренд Жерар Піке у складі наці-
ональної збірної. Щоправда, це від-
будеться лише за умови, що команда 
Іспанії вийде у чвертьфінал турніру.

Нагадаємо, бурхливий роман 
спортсмена та поп-зірки розпочався 
у 2010 році. Шакіра виконувала гімн 
чемпіонату світу з футболу Waka 
Waka, а 25-річний Піке знімався у її 
кліпі. Але в жовтні минулого року 
подейкували, що Жерар зрадив Ша-
кіру, і вона його кинула. Хоча пізні-
ше з’явилися плітки про майбутнє 
весілля парочки. А нещодавно за-
хідні ЗМІ пустили чутки, що 35-річ-
на Шакіра незабаром стане мамою. 
Такий висновок папараці зробили 
після того, як співачка скасувала 
кілька концертів у Іспанії. В якості 
причини відмови від виступів вона 
назвала погане самопочуття.

Однак тільки-но журналісти ста-
ли ставити запитання офіційному 
представнику Шакіри, той заявив, 
що в усьому винні технічні неполад-
ки, а не вагітність зірки. Нещодавно 
також стало відомо, що пара при-
дбала віллу в Барселоні, в якій зараз 
іде активний ремонт.

Найкращим містом для 
чоловіків визнали Лондон
Британська столиця опинилася на першому місці 
рейтингу журналу AskMen найкращих міст світу 
для представників сильної половини людства. 
Обираючи місто-фаворита, чоловіче видання 
враховувало нічне життя у мегаполісах, пропозиції 
барів і клубів, спортивні розваги та, звичайно ж, 
дівчат. Другу стрічку списку посів Мумбаї, де все 
набагато дешевше, ніж у Лондоні. Третє місце діс-
талося Ріо-де-Жанейро, де пройдуть Євро-2014 і 
Олімпійські ігри-2016.
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