
Ігор Вовковинський — найвища 
людина, яка проживає в США. 

Його зріст — 235 сантиметрів. 
Ігор живе в Міннесоті та є палким 
шанувальником місцевої коман-
ди НБА «Тімбервулвз» і Барака 
Обами. У 1989 році він переїхав із 
матір’ю з Києва до Рочестера (Мін-
несота), щоб зробити операцію з 
видалення пухлини, яка тиснула 
на гіпофіз і випускала в організм 
підвищену кількість гормону рос-
ту. 

Усього за останні шість років 
через невідповідне взуття Ігор пе-
реніс 16 операцій на ногах. Щоби 
якось зарадити велетню-українцю, 
відома взуттєва компанія Reebok 
виготовила спеціально для нього 
три пари кросівок 68-го розмі-
ру.  До слова, взуття прикрашене 
українським тризубом. «Нарешті я 
зможу нормально ходити, вигулю-
вати собаку, відвідувати магазини. 
Прекрасне взуття, ходжу, немов 
на подушці, — каже щасливий 
чолов’яга. — Це можливість по-

чати робити те, що я не міг раніше 
робити. Пройшовши два кварта-
ли, я вже важко дихав. Сподіваю-
ся, що це шлях до мого одужання». 

В дитинстві Ігор мріяв стати 
баскетболістом, але через пробле-
ми зі здоров’ям цього не сталося. 
Тепер, маючи зручне взуття, він 
збирається частіше відвідувати 
домашні ігри улюбленої команди. 
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Найвищий українець США отримав 
фірмові кросівки

Морська свинка вижила після чотирьох 
годин у сушарці

Дві сестри через рідкісну хворобу 
не впізнають своїх дітей

У Великобританії продають на аукціоні 
найбільший бюстгальтер у світі

24-річний математик стане наймолодшим 
професором у світі

100-річну шведку не взяли до притулку 
для старих через гарне здоров’я

Інцидент стався у новозеланд-
ському місті Нью-Плімут. У апа-

рат гризун на кличку Чіка потра-
пив, запорпавшись у простирадла, 
підготовлені для сушіння. Хазяйка 
свинки Мерилін Джонс не поміти-
ла свою улюбленицю у купі білиз-
ни і вкинула її сушитися. Жінка 
встановила таймер на 30 хвилин, 
та згодом вимкнула прилад через 
запах горілого. Однак після цього 
гарячі простирадла лишалися в 
сушарці протягом чотирьох годин, 
перш ніж брат господині забрав 
їх. Коли він застилав ліжко, Чіка 
вилетіла з висушеної постільної 
білизни. «Мій брат закричав, що 
у нього в спальні чи то щур, чи то 
морська свинка, а коли я зайшла, 

то знайшла під ліжком Чіку», 
— розповіла Мерилін. Тваринка 
тремтіла, проте виглядала цілком 
нормально. «Я не знаю, як їй вда-
лося вижити», — зазначила жінка.

Дві сестри у Йоркширі, що в 
Англії, страждають від рідкіс-

ної патології, через яку не здатні 
розрізняти обличчя людей. Донна 
Джонс і Вікторія Вордлі хворіють 
на прозопагнозію — вони не мо-
жуть упізнати своїх батьків і дітей 
і навіть одна одну та самих себе. 

Вікторія не впізнає власно-
го чоловіка. Вона розповідає, що 

коли бачить чиєсь обличчя, зо-
середжується на носі чи очах і не 
може розгледіти його у цілому: 
«Коли до мене підходять люди, 
яких я знаю багато років, я не маю 
жодного уявлення, хто це такі». 

Обидві жінки мають проблеми 
навіть із упізнаванням себе у дзер-
калі. Вікторія розповідає, що, коли 
працювала в барі, одного разу 
йшла на кухню з великою кількіс-
тю порожніх келихів. Раптом на 
шляху в неї виникла інша жінка, 
яка ніяк не поступалася дорогою. 
Вікторія почала кричати на неї, аж 
раптом зрозуміла, що свариться з 
власним відображенням. 

Жінки не можуть описати 
власну зовнішність чи своїх чо-
ловіків. Вони майже не фотогра-
фуються, тому що в цьому немає 
сенсу — вони все одно не можуть 
упізнати людей на знімках.

Найбільший у світі бюстгальтер 
виставили на онлайн-аукціоні 

eBay. Ліфчик виготовлений в 2011 
році до місячника боротьби з ра-
ком грудей. Гігантський елемент 
спідньої білизни оцінений у ти-
сячу фунтів стерлінгів. Організа-
тори торгів збираються передати 
гроші, які отримають від продажу, 
на проведення акцій проти раку 
молочної залози. 

Гігантський бюстгальтер у 
2011-му потрапив у Книгу рекор-
дів Гіннеса. Він важить стільки ж, 
скільки приблизно 1800 стандарт-
них ліфчиків. 

Математичний інститут Уні-
верситету Бонна запросив 

24-річного Петера Шольце обійня-
ти посаду професора.

«У свої 24 роки Петер Шольце 

вже отримав міжнародне визна-
ння і, безсумнівно, належить до 
провідних представників своєї га-
лузі — арифметичної алгебраїчної 
геометрії», — заявив виконувач 
обов’язків  директора Інститу-
ту математики професор Герберт 
Кох.

Після отримання атестата в 
Берліні власник численних золо-
тих і срібних нагород в олімпіадах 
із математики Шольце почав на-
вчатися математиці у Бонні в 2007 
році. Через три семестри він отри-
мав ступінь бакалавра, а ще через 
два — магістра. На початку цього 
року юний геній одержав вчений 
ступінь, а з літнього семестру 
2013-го сам почне вести лекції в 
Бонні, ставши наймолодшим про-
фесором в усій Німеччині.

У маленькому містечку Йок-
мокк, що у Швеції, притулок 

для старих відмовився прийняти 
100-річну бабусю, тому що місце-
ві чиновники вирішили, що для її 
віку в неї занадто міцне здоров’я. 

Анна Лудваль дійсно має ясну 
голову, пересувається в основно-
му в інвалідному візку та погано 
бачить. Нещодавно жінка впала та 
зламала гомілку. Після цього при-
крого інциденту старенька зро-
зуміла, що більше не почуваєть-

ся безпечно у власному будинку, 
тому звернулася до влади з про-
ханням надати їй місце у притулку 
для старих. Але чиновники відмо-
вили, натомість запропонувавши 
збільшити кількість годин догляду 
на дому. 

Анна та її 73-річна донька обу-
рені таким рішенням. Старенька 
чесно платила податки 82 роки і 
вважає несправедливою відмову 
тільки через те, що вона недостат-
ньо хвора.

Кит людським 
голосом попросив 
працівника покинути 
басейн

Інтернет сколихнув запис, де кит-
білуха спародіював людську мову. 

У такий спосіб метикуватий мешка-
нець океанаріума в Каліфорнії об-
дурив працівника, що наглядав за 
ним. Він видав звуки на кілька октав 
нижче свого звичайного діапазону. 

За словами ошуканого  нагляда-
ча за китами, почувши звуки, які ви-
давала тварина, він подумав, що це 
колеги кричать йому, щоби виліз із 
басейну. 

Китів у неволі і раніше вчили 
наслідувати людську мову, та калі-
форнійська білуха — перша тварина 
цього виду, що «заговорила» з влас-
ної ініціативи.

Надія Мейхер таємно похрестила 
доньку і не збирається заміж
Екс-учасниця гурту «ВІА Гра» На-

дія Мейхер розповіла про весіл-
ля, хрещення дочки, повернення на 
сцену і про коханого чоловіка. Мей-
хер та її цивільний чоловік Михай-
ло Уржумцев разом уже понад три 
роки, але досі живуть на два міста. 
Уржумцев володіє мережею компа-
ній з пошиття жіночого одягу і бути-
ками в Москві. Днями їхній доньці 
Анні виповнилося 7 місяців. За сло-
вами Мейхер, вона не може нами-
луватися своєю дівчинкою. Зі своїм 
старшим сином Ігорем вона не про-
водила достатньо часу через роботу, 
тому другій дитині хоче віддати все 
те, що не додала старшому.

При тому, що батько дитини 

живе в іншому місті, за словами 
Надії, він повноцінно бере участь у 
вихованні дівчинки. «Він обожнює 
Анічку. І незважаючи на те, що 
Міша часто буває у відрядженнях, 
у дівчинки повноцінна сім’я. У неї 
немає браку спілкування з татом. 
Однак переїхати до Києва Міша не 
може через те, що в Росії у нього свій 
бізнес», — пояснила Мейхер.

Що ж до інформації, буцімто 
Надя не хреститиме свою дочку, 
то це вона прокоментувала так: «А 
чому ви вирішили, що ми її не по-
хрестили? Гадаєте, щоб про це ді-
знатися, процес обов’язково мають 
зафіксувати на камеру? Ми давно її 
похрестили, все було тихо, без за-

йвих совкових традицій».
Між тим, подейкують, знову ак-

тивізувалися чутки щодо весілля 
Мейхер та 42-річного Уржумцева. 
Мовляв, зараз пара щосили зайнята 
передвесільними клопотами.

«У мене вже алергія на ці за-
питання. Я до весілля взагалі не 
прив’язуюся, — відреагувала на чут-
ки Мейхер. — Захочемо — не буде 
цієї церемонії, захочемо — буде. 
Цілком можливо, що весільну цере-
монію я влаштую собі на 40-річний 
ювілей», — додала вона.

Ще Мейхер обмовилася, що хоч 
справ у неї вистачає, але плани щодо 
сольної кар’єри є. Щоправда, поки 
вона не знає, коли це буде.

Пляшка з листом за вісім років 
допливла з Канади до Ірландії
Лист двох дівчат із Канади 8 років плавав у Атлан-
тичному океані, доки пляшку не викинуло на берег у 
Ірландії. Там її знайшов 10-річний школяр, що розшу-
кував на пляжі скарби. Послання в 2004 році написали 
дві школярки, які під час канікул відпочивали в про-
вінції Квебек. Дівчатам на той момент було по 12 років. 
Отже, тепер їм по 20. Авторки залишили в листі свої 
електронні адреси. Втім, на повідомлення з Ірландії 
власниці скриньок не відреагували. Ірландські діти ви-
рахували маршрут пляшки: вона здолала 4 тис. км.

16


