
У німецькій Баварії розшукують 
велику черепаху, що силь-

но покусала в ставку дитину. За 
даними місцевої преси, йдеться, 
найімовірніше, про кайманову або 
грифову черепаху. 

Минулого тижня агресивна 
тварина вкусила восьмирічного 
хлопчика, який купався у водо-
ймі, за ногу, що призвело до роз-
риву ахіллового сухожилля. Те, що 
травма була отримана в результаті 
нападу черепахи, встановили зо-
ологи та лікарі, які оглядали ди-
тину. Ймовірно, рептилія важить 
близько 14 кг. 

Щоб полегшити пошуки, зі 
ставка відкачали практично всю 

воду, а рибу переселили в сусідній. 
Зараз небезпечну черепаху шука-
ють в очеретах біля берега. Втім, 
експерти припускають, що вона 
сховалась у мулі на дні, де її знайти 
навряд чи вдасться. 

Відловити агресивну тварину 
повинні пожежники, причому дех-
то повернувся з відпустки заради 
пошукової операції. Крім того, їм 
допомагають спеціалісти з репти-
лій. 

Мер комуни Ірзее, де стався ін-
цидент, Андреас Ліб пообіцяв ти-
сячу євро тому, хто зловить чере-
паху. При цьому влада наполягає, 
щоб місцеві не намагалися шукати 
її самостійно. 
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У Німеччині розшукують агресивну 
черепаху 

Бельгійка виготовляє гіперреалістичні 
ляльки 

У США пройшли 
традиційні 
Ігри для селюків 

У Канаді закохані одружилися в автобусі 

Китаєць збудував віллу на даху висотної 
будівлі 

Британський робінзон прожив на острові 
40 років, відновлюючи його флору та фауну 

Поліція п’ять годин шукала дітей, 
які каталися на іграшкових тракторцях 

Бельгійська мисткиня Беатріс 
ван Ландергем робить усе, щоб 

надати своїм лялькам максималь-

но природного вигляду. Колекці-
онери готові платити їй по кілька 
тисяч євро за можливість купити 
пластикового малюка, схожого на 
справжнього.

Кінцівки та голови ляльок ви-
конані з вінілу, а тіло — з тканини. 
Матеріали ретельно обробляють-
ся, а «шкіра» фарбується кілька 
разів для отримання натурального 
відтінку. Спеціаліст ретельно пра-
цює над тим, щоб волосся і вії ля-
льок виглядали максимально при-
родно, а також над вагою іграшок, 
щоб покупцям здавалося, що вони 
тримають справжнє немовля. 

Вартість «новонародженого» 
коливається від сотень до кількох 
тисяч євро. Одного «малюка» зби-
рають у середньому за 25 годин. 
Що вищі вимоги клієнтів до прав-
доподібності ляльки, то вона до-
рожча і то довше складання. 

В американському штаті Мен утре-
тє відбулись Ігри для селюків. 

Цікаво, що цьогоріч організатор 
турніру Гарольд Брукс був змуше-
ний прибрати з назви заходу слово 
«олімпійські» через принципову по-
зицію Олімпійського комітету, який 
заборонив використовувати цей 
прикметник стосовно події, що не 
пов’язана зі справжньою Олімпіа-
дою. Тепер офіційна назва першості 
— «(Пропуск) ігри для селюків». Як 
пояснив Брукс, усім і так зрозуміло, 
що має бути на місці «пропуску». 

Учасники першості змагаються 
в різних дисциплінах: пірнають у 
калюжі з брудом, палять покришки, 
накидають сидіння для унітаза на 
кілочки, виловлюють із води ротом 
свинячі ратиці, катаються на газо-
нокосарках тощо. Одне слово, відпо-
чивають і веселяться. 

Жителі Ванкувера Ніна Шмідт 
і Джаред Греффа побралися 

в автобусі. Організацію весілля, на 
яке запросили 30 гостей, спонсо-
рувала транспортна компанія. За-
хід відбувся саме в тій маршрутці, 
де закохані зустрілися трохи біль-
ше року тому. 

Зі слів Ніни, вона познайоми-
лася зі своїм майбутнім чоловіком 
у квітні 2012-го, коли переїхала 
до Канади з Німеччини. Джаред 
увійшов у автобус, і вони зустрі-
лися поглядами. Кілька хвилин 
переглядались, а коли місце поруч 
із дівчиною звільнилося, хлопець 
підсів до неї, вони розговорилися. 

Німкеня і канадець тоді не об-
мінялися номерами телефонів, та 
Греффа розповів Шмідт, де пра-
цює, і дівчина навідалася на його 
роботу. Невдовзі відбулось і перше 

побачення, що тривало аж 22 годи-
ни. «Під час гри в боулінг, що стала 
його частиною, у Джареда звали-
лися штани», — сміється Ніна. 

Китаєць «прикрасив» дах 26-по-
верхівки у Пекіні справжніми 

кам’яними брилами та рослинами, 
а до всього ще й віллу там збуду-

вав, повідомляє BBC. Приблизна 
площа маєтку — 800 кв. м. 

Жителі будинку бояться, що 
надбудова на даху зробить висотку 
нестійкою, і скаржаться, що вона 
вже завдала шкоди водопровідній 
системі хмарочоса. Державні ЗМІ 
Китаю зазначили, що господар ві-
лли звів її без належних на те до-
зволів. 

Власник вілли, місцевий го-
лова державної організації тра-
диційної медицини, не спромігся 
довести законність будівництва і 
тепер буде вимушений позбутися 
оригінального житла до 27 серпня. 
Якщо не демонтує віллу сам, то за 
неї візьметься місцева влада. 

86-річний британець Брендон 
Грімшо — справжній Робін-

зон Крузо нашого часу, а Рене Ла-
фортун — його П’ятниця. Правда, 
Грімшо ніхто не залишав на без-
людному острові — він його ку-
пив. У 1962-му, будучи успішним 
редактором місцевої газети, при-
дбав клаптик суші в Індійському 
океані за $13 тис. 

Є легенда, що колись на цьому 
ж острові Муаен пірати закопали 
свої скарби. Через дев’ять років 
після купівлі Брендон остаточно 
оселився тут і став відновлювати 
флору і фауну екзотичного остро-
ва, на який уже 50 років не ступала 
нога людини. Незабаром у нього 
з’явився помічник — сейшелець на 
ім’я Рене. Разом вони посадили 16 
тис. дерев, проклали 4,8 км стежок, 
а також заселили Муаен 120 гігант-
ськими черепахами і 2 тис. птахів. 

Старання ентузіастів були оці-
нені сейшельським урядом, який 
у 2008-му офіційно надав Муаену 
статус національного заповідника. 

Грімшо живе на острові вже 40 
років. Із 2007-го, коли помер Рене 
Лафортун, він є його єдиним меш-

канцем. Британець звів невеликий 
дерев’яний будиночок. Біля входу 
— табличка: «Поважайте черепах. 
Вони, можливо, старші за вас». 
Ці слова адресовані туристам, які 
приїжджають відпочити на майже 
безлюдному острові та помилува-
тися його відновленою природою. 

Та, крім відпочивальників, на-
відуються забудовники, які мріють 
перетворити це місце в осеред-
ок світового туризму. Адже після 
грандіозної роботи двох людей він 
оцінюється у €34 мільйони. Грімшо 
боїться, що його творіння зруйнує 
банальна людська жадібність. 

У німецькому Бремені поліція 
влаштувала повномасштабну 

операцію з пошуку двох чотири-
річних хлопчиків, які виїхали з 
дому на іграшкових тракторцях. 

Малих шукали п’ять годин, а 
вкінці з’ясувалося, що вони увесь 
цей час перебували в будинку сво-
го друга під пильним наглядом 
його матері. 

За словами самих винуватців 

пригоди, по дорозі їм зустріли-
ся дві літні жінки, які напоїли їх 
смачним яблучним соком. 

«Ми прочісували місто понад 
п’ять годин, кинули на це всі ре-
сурси, та раді, що все закінчилося 
щасливо», — розповіли в поліції. 

Втім, правоохоронці здивова-
ні, що малюкам вдалося заїхати 
так далеко на іграшковому тран-
спорті. 

Ірина Білик постраждала 
від шантажиста 
Канікули в Іспанії коштували спі-

вачці Ірині Білик нервів, бо вона 
стала жертвою телефонного шанта-
жиста. 

Артистці постійно надзвонював 
чоловік, який знав, де саме вона пе-
ребуває у цей момент, і погрожував 
тим, що розповість пресі про її ново-
го супутника. За своє мовчання він 
вимагав один гонорар виконавиці, 
що становить близько 15 тис. євро. 

«У червні мені на мобільний те-
лефон став регулярно дзвонити не-
знайомець, який знав, де я зараз і 

що роблю цієї хвилини. А потім він 
почав мені погрожувати тим, що ви-
кладе в Інтернет мої знімки з чоло-
віком, який відпочивав зі мною, та 
повідомить ЗМІ, з ким я проводжу 
час», — поскаржилася співачка. 

Міліція швидко встановила осо-
бу шантажиста. Виявилося, що за-
триманий переховувався від закону. 
Артистка не хоче порушувати кри-
мінальну справу, бо у зловмисника 
четверо дітей, але вимагає відшко-
дування моральних збитків. 

Крім того, виявилося, що моло-

дик, який відпочивав із Білик, при-
четний до цієї історії. Саме від нього 
шантажист дізнавався про всі по-
дробиці з життя зірки. 

«Він чиновник із високою по-
садою, — відверто розповіла Ірина. 
— Я познайомилася з ним на кон-
церті в Луцьку. Подарував мені під 
час виступу шикарний букет. Після 
цього запросив у ресторан. Молодий 
чоловік був настільки ввічливим, що 
у мене з ним зав’язався роман, але 
потім стосунки перетворилися на 
пекло». 

У Німеччині рух на шосе 
перекрили через розлитий мед 
На трасі поблизу німецького міста Кобленц пере-
крили рух транспорту через розлитий мед. Інцидент 
стався вночі. Невідомий підрізав вантажівку з медом, 
за кермом якої перебував громадянин Румунії. Через 
різке гальмування бочки з медом випали з кузова і роз-
билися. Вміст вилився на асфальт. Мед зробив дорогу 
слизькою, і влада, визнавши ситуацію небезпечною, пе-
рекрила трасу. Екскаватори вкрили дорожнє полотно 
шаром землі, а потім зібрали утворену липку суміш. Рух 
відновили до ранку. 
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