
Поліція англійського Ворікши-
ра звернулася до місцевого са-

дівника з проханням внести зміни 
у зовнішній вигляд куща, який зо-
бражує середній палець людської 
руки. Як пояснили представники 
правоохоронних органів у бесіді 
з 53-річним Річардом Джексоном, 
на корч недавно надійшла скарга. 

Сам Джексон розповів, що 
«образливий» кущ росте в його 
саду вже вісім років й увесь цей 
час він доглядає за рослиною та 
стриже її так, аби вона зберігала 
свою форму. За словами садівника, 
за всі ці роки корч, який зображає 
середній палець, — грубий жест, 
яким зазвичай супроводжують ви-
могу відстати, — жодного разу ні-
кому не завадив. «За вісім років не 
було жодної скарги, за винятком 
тієї, що надійшла недавно. Мені 

здається, це обурливо, коли хтось 
приходить і вказує вам, як повинні 
виглядати кущі у вашому саду», — 
зазначив Річард. Тим часом жителі 
сусіднього Стаффордшира розгор-
нули кампанію на підтримку «не-
пристойного» куща.
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Англієць виростив кущ у вигляді 
непристойного жесту

Найстаріший у світі орангутан відзначив 
50-річний ювілей

У Новій Зеландії пожежники врятували 
кішку, що отруїлася чадним газом 

Нагодовані проносними засобами чайки 
«розстріляли» відпочивальників

У Мехіко цукерками і жартами відзначили 
День клоуна

Белградські наречені влаштували 
перегони у весільних сукнях

Майор — найстаріший оран-
гутан у світі. 17 липня 2012 

року цей старожил відсвяткував 
свій ювілей — йому виповнилося 
50. Аби привітати давнього меш-
канця французького зоопарку, що 
недалеко від Нанта, зібралася ціла 
юрба. Відвідувачі вже настільки 
звикли до Майора, що не уявляють 
собі звіринцю без цього волохато-
го велетня.

Доглядач зоопарку Себастіян 
Лоран від імені працівників зві-
ринцю та його відвідувачів пре-
зентував Майорові смачний торт, 
на якому було зазначено «недитя-
чий» вік ювіляра. Ба більше, Лоран 

навіть дбайливо погодував сумир-
ного орангутана з ложечки. Рудо-
му винуватцеві свята побажали 
здоров’я та довгого життя.

У Новій Зеландії пожежники на-
дали допомогу кішці, що отру-

їлася чадним газом під час пожежі. 
За словами рятувальників, 

коли вони приїхали на місце за-
горяння, в будівлі не було людей, 
але там лишалася кішка. Замкнена 
у спальні, вона не могла звідтіля 
вибратися. Пожежники винесли 
напівживу тварину з полум’я. Аби 
кицька, що надихалася продуктів 
горіння, оклигала, їй зробили ма-
саж серця й одягли кисневу маску. 
Потім, повідомляють місцеві ЗМІ, 
тварину відвезли до ветеринарної 

клініки. 
З’ясувалося, що врятовану чо-

тирилапу звуть Міссі, а її хазяйкою 
є 70-річна Коллін Біран, якої не 
було удома під час пожежі. Пенсіо-
нерка розповіла, що тварина живе 
у неї уже дуже давно — жінка взя-
ла її 8-тижневим кошеням. «Дяку-
вати Богу, пожежники врятували 
її», — каже розчулена бабця. 

Нині пухнаста потерпіла пере-
буває в притулку для кішок, де їй 
належить пробути доти, доки її 
старенька господиня не підшукає 
нове житло для себе й тварини.

Дотепники вирішили потіши-
тися з доброї прикмети: бути 

«відзначеним» птахом — це «на 

щастя». Таким «щастям» жартів-
ники забезпечили один із амери-
канських пляжів, ідеться в сюжеті 
ТСН. Хлопці посипали чіпси лі-
ками від закрепів. Харчі вони за-
лишили на пляжі та хутко втекли, 
аби самим не потрапити під об-
стріл пташиним послідом. Чайки з 
апетитом спожили ласощі, а коли 
здійнялися в повітря — не до сміху 
стало довколишнім відпочиваль-
никам. 

Відео витівки, зняте на мобіль-
ний телефон, в Інтернеті вже пере-
глянули понад 180 тисяч осіб.

Сотні мексиканців вийшли на 
вулиці Мехіко на щорічний 

парад клоунів. Присвячено цей за-
хід їхній покровительці, найбільш 
шанованій у Латинській Америці 
святій Діві Марії Гваделупській.

Багато мексиканців інших 
професій спеціально переодяглися 
в костюми блазнів, нафарбували 
обличчя й одягли червоні носи, 
щоб узяти участь у параді. Серед 
клоунів було також багато дітей, 
які зажадали спробувати себе у цій 
веселій справі.

Під час ходи клоуни не тільки 
веселили перехожих, але й розда-
вали повітряні кульки та різні со-
лодощі малюкам, які прийшли по-

дивитися на улюблених циркових 
героїв.

Закінчився веселий марш біля 
храму Пресвятої Діви, де блазні 
взяли участь у месі, присвяченій 
їхній покровительці, Марії Гваде-
лупській.

22 липня в Белграді пройшов 
третій за рахунком щоріч-

ний «Забіг наречених». Близько 
сотні дівчат і жінок у різнома-
нітних весільних сукнях повинні 
були пробігти сто п’ятдесят метрів 
центром міста: від вулиці Драгос-
лава Йовановича до Теразіє.

Вбрання учасницям змагань 
надав організатор забігу — журнал 
Vencanje. Три переможниці, крім 

інших призів, отримали право за-
лишити собі вподобану весільну 
сукню.

Більшість учасниць цих пере-
гонів планують невдовзі вийти за-
між, тож беруть участь у змаганні, 
щоби виграти безліч весільних 
подарунків від спонсорів. А деякі 
дівчата роблять це, аби покрасу-
ватися перед публікою та знайти 
потенційного жениха.

В Одесі собака 
навчився кататися 
на скейті

10-місячний англійський буль-
дог Сем опанував скейт і впев-

нено тримається на ньому на всіх 
чотирьох лапах. Пес уміє навіть са-
мостійно відштовхуватись, вправ-
но керувати та вчасно зупинятися. 
Двічі на день собака разом із госпо-
динею Наталею вирушає на трену-
вання. Пес аж скавчить від радощів, 
коли врешті опиняється на дошці на 
колесах. Навколо нього збираєть-
ся чимало глядачів, а за свій талант 
чотирилапий просить лише свіжих 
огірочків. «Спочатку він не розумів, 
що відбувається. Та згодом призви-
чаївся до дошки, йому сподобалося, 
і це стало його кращою іграшкою», 
— розповіла Наталя Гурська. Про-
фесійна дресирувальниця, у майбут-
ньому вона планує навчити Сема не 
лише їздити, а й долати перешкоди, 
як справжній скейтбордист. 

Санта з «ВІА Гри» виходить 
заміж
25-річна солістка принадно-

го гурту «ВІА Гра» Санта 
Дімопулос готується до весілля. 
Це вже буде її другий шлюб. Про 
плани Санти повідомило джере-
ло з оточення зірки.

Про бурхливий роман спі-
вачки з пасинком екс-голови 
Фонду держмайна України Ва-
лентини Семенюк — бізнесме-
ном Володимиром Самсоненком 
— знають усі. Пара любить увагу 
преси і ніколи не відмовляє в ко-
ментарях журналістам, тож гро-
мадськість завжди в курсі того, 
що відбувається в їхньому житті.

Близько місяця тому закоха-
ні зізналися, що вже планують 
спільних дітей. У кожного вже є 
по хлопчикові від перших шлю-
бів, тому цього разу Санта й Во-
лодимир хочуть дівчинку. Прав-
да, сам Володя зітхає: «Якби ви 
знали, скільки у нас дітей!».

Як виявилося, бізнесмен має 
на увазі, що у них із коханою від 
попередніх стосунків підростає 
по сину: в Санти — Даніель, у 
Володимира — Микита. Крім 
того, у сестри Дімопулос є син і 
донька, і так само сестра Самсо-
ненка має хлопчика та дівчинку.

Володимир скрізь супро-
воджує свою жагучу брюнетку, 
їздить із нею на гастролі, знімає 
її виступи, а щаслива Дімопулос 
щебече про безмежне кохання до 
своєї половинки.

Логічним продовженням 
їхніх стосунків стане весілля, 
про наближення якого розпо-
віли майбутні гості церемонії. 
Втім, почути коментар нареченої 
поки не вдалося. В своєму блозі 
дівчина написала: «Любі мої, я 
розумію, що вам цікаво. Та це 
моє особисте життя. Не треба 
діставати мене питаннями про 
шлюб».

У Росії літак отримав 
вм’ятину, зіткнувшись із 
бакланами
Днями під час посадки в аеропорту Нового Уренгоя 
пасажирський лайнер зіткнувся з птахами. «На 
злітно-посадковій смузі було два великі птахи, 
імовірно, баклани. Судно отримало пошкоджен-
ня — вм’ятини в носовій частині», — інформують 
тутешні ЗМІ. Як повідомляється, на борту перебу-
вало 142 пасажири і шість членів екіпажу, ніхто не 
постраждав. 
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