
Сім’я Скоттів нещодавно взяла з 
притулку рудого кота на клич-

ку Гарфілд, із яким погано поводи-
лися попередні господарі. Тварина 
віддячила людям за доброту сто-
рицею, попередивши їх про витік 
газу в будинку. 

Рано-вранці позаминулої 
п’ятниці сім’я з міста Бендіго, що 
в Австралії, міцно спала, коли в 
їхній оселі стався витік газу. Він 
заповнив кухню, їдальню і перед-
покій, проте люди все не проки-
далися. На щастя, їм на допомогу 
прийшов переляканий Гарфілд, 
який зумів розбудити главу сім’ї 
— Кена Скотта — наполегливим 
нявканням. 

У результаті чоловіку з сином 
вдалося вибратися з будівлі. 
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В Австралії кіт урятував сім’ю 

У Бельгії розквітла найбільша 
квітка в світі 

У Фінляндії 
пройшов конкурс 
із носіння дружин 
догори ногами 

У Малайзії товстого орангутанга посадили 
на дієту 

Через рідкісну хворобу індійка назавжди 
залишилась у тілі п’ятирічної дитини 

У Парижі «оселився» тиранозавр 

Американка створює шедеври 
зі старих годинникових механізмів 

У бельгійському Мейзе розквіт-
ла найбільша квітка у світі 

Титан Арум (Аморфофаллус тита-
нічний). Вона досягла висоти 2,44 
метра і важить близько 50 кілогра-
мів. 

Titan Arum має стовпчик жов-
того кольору, висота якого може 
досягати від півтора до трьох ме-
трів, і пурпурний віночок. 

Маса рослини-гіганта, яка 
квітне всього 72 години й один раз 
на три–вісім років, може досягати 
ста кілограмів. 

Пахне Аморфофаллус тита-
нічний сумішшю тухлого м’яса та 
гнилої риби. Запах органіки, яка 
розкладається, настільки сильний, 
що його назвали «трупною квіт-

кою». 
Незважаючи на такий «аро-

мат», дехто стверджує, що «трупна 
квітка» нібито є носієм найсильні-
шого заряду сексуальної енергії. 

Чемпіонат із перенесення дружин 
влаштували у рамках триден-

ного фестивалю у Сонкаярві, що у 
Фінляндії. Суть комічного змагання 
полягає в тому, що чоловік повинен 
подолати відстань у 253,5 м із бла-
говірною на плечах, причому вона 
в цей час висить на ньому догори 
дриґом. 

Жінки, які беруть участь у чем-
піонаті суто в якості «вантажу», по-
винні мати більше 17 років і важи-
ти не менше 49 кг. Правда, пара не 
обов’язково має бути подружжям. 

Учасники ставляться до пере-
гонів із усією серйозністю і довго 
готуються до них, хоча збоку все ви-
глядає дуже смішно. 

Влада Малайзії вирішила поса-
дити на дієту мешканку запо-

відника — самку орангутанга Дже-
кі, повідомляє агентство France 

Press. 
За словами фахівців, Джекі 

сильно розтовстіла через фаст-
фуд, яким її годують туристи. Вага 
тварини в два рази перевищує 
норму для дорослої самки оран-
гутанга, яка становить 40–50 кіло-
грамів. 

Мавпу переселили з парку 
лісництва Порінг у штат Сабах на 
острові Борнео і посадили на дієту 
з овочів і фруктів. 

Екологи відзначають, що в світі 
залишилося приблизно 50–60 ти-
сяч орангутангів, які проживають 
у природних умовах. Їх популяція 
перебуває під загрозою через зни-
щення звичного середовища про-
живання — лісів. 

Дуже рідкісне генетичне захво-
рювання стало причиною того, 

що 20-річна дівчина, яка мешкає в 
передмісті Нью-Делі, назавжди за-
лишилася п’ятирічною дитиною. 

Зараз зріст Лакшмі Ядев ста-
новить усього-на-всього 98 сан-
тиметрів. Вона важить якихось 19 
кілограмів і носить одяг для шес-
тирічних малюків. 

Через свою недугу Лакшмі пе-
рестала рости 15 років тому. Про-
те, каже дівчина, вона вже змири-
лася з думкою, що до кінця свого 
життя їй доведеться прожити «за-
мкненою» в дитячому тілі. 

Як пише FederalPost, Лакшмі 
звикла до знущань і поглядів ско-

са, та, за її словами, найважче було 
примиритися з тим, що хвороба 
позбавила її майбутнього. 

Париж може похизуватися та-
кою кількістю туристичних 

об’єктів, що іноді здається, наче 
здивувати гостей міста чимось 
новим просто неможливо. Але та-
лановитому молодому скульптору 
Філіппе Паскуа це вдалося: нещо-
давно за його ескізом на березі 
Сени встановили величезну скуль-
птуру тиранозавра. Скелет дино-
завра заввишки 4 м і завдовжки 
7 м у натуральну величину зібра-
ний із 350 хромованих «кісток». 

Кістяк доісторичного велетня 
повністю відтворює рештки, зна-
йдені в Китаї. Скульптура з хромо-
ваного алюмінію була встановлена 
з ініціативи Bateaux Mouches, однієї 
з найстаріших круїзних річкових 
компаній у Парижі. Шарлотта Брю-
ель, дочка засновника компанії, 
вирішила підтримати сучасне мис-
тецтво, а також урізноманітнити 
прогулянки Сеною новим екскур-
сійним об’єктом. Тиранозавр ви-
кликав у туристів ажіотаж. 

Художниця з Нью-Джерсі Сью 
Беатріс створює незвичайні 

скульптури та колажі, зроблені з 
частин старих несправних годин-
ників. 

Просто неймовірно, на що 
може перетворити її фантазія всі 
ці коліщатка, шестерінки, зірочки 
та інші дрібні деталі старих пола-
маних хронометрів, що віджили 
свій вік і на які, здавалося б, давно 
чекає смітник. 

Використовуючи пінцет і лупу, 
мисткиня годинами просиджує за 
роботою, «реінкарнуючи» черго-
вий принесений кимось дзиґарик і 
творячи з нього шедевр. 

Оля Горбачова зіграє весілля 
з Юрієм Нікітіним у вересні 
У п’ятницю, 12 липня, співачка 

Оля Горбачова відсвяткувала 
свій день народження, і саме цього 
дня продюсер Юрій Нікітін мав по-
дарувати їй обручку. Проте, як роз-
повіла сама Горбачова, за порадою 
її сімейного астролога заручини та 
весілля було вирішено перенести на 
7 вересня. 

«Астролог сказала, що до 
22 липня небажано влаштовувати 
заручини, весілля. І от із 22 липня 
до середини жовтня можу дати про-
фесійну пораду — можна буде одру-

жуватися і жити довго та щасливо. 
Тому ми відсвяткуємо весілля дуже 
гучно та красиво 7 вересня», — по-
ділилася артистка. 

Горбачова також розказала, що у 
стосунках із Нікітіним вона завжди 
дотримувалася закритої позиції і 
намагалася приховувати почуття до 
нього майже 15 років. 

Однак зараз співачка щаслива, 
що може відверто заявити про сто-
сунки з Юрієм Нікітіним, який нео-
дноразово пропонував Олі вийти 
заміж. 

Горбачова поділилася, що Нікі-
тін за їхнє довге сімейне життя вже 
двічі пропонував Олі руку та серце, 
але артистка постійно відмовляла. 

«Вперше це було у далекому 1999 
році. Юра приїхав із каблучкою до 
моїх батьків у Кривий Ріг і попросив 
у них, щоб я вийшла за нього. Проте 
тоді я була молодою, мені це здава-
лося старомодним. Зараз розумію, 
що це мужньо, чоловік довго го-
тується до того, щоб просити руки 
доньки у батьків», — зауважила Оля 
Горбачова. 

Американець відсвяткував 
ювілей, роздаючи гроші 
У містечку Оклахома-Сіті чоловік на ім’я Дуг Ітон пере-
пиняв автомобілі з табличкою у руках, але не просив 
підвезти чи дати дріб’язок, а сам віддавав водіям на пе-
рехресті по $5 упродовж години. Американець тримав 
у руках картонку з написом: «Я маю дім, машину, ро-
боту. Хочеш кілька доларів на чашку кави?». Дуг цього 
дня святкував 65-річчя і вирішив із цієї нагоди зробити 
щось добре. «Це божевільний хлопець, і мені він сподо-
бався!» — зізнався один із обдарованих водіїв. 
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