
У Великобританії 92-річний ве-
теран Другої світової не зміг 

купити спиртне в магазині, бо в 
нього при собі не було паспорта. 

Як повідомляє The Daily Mail, 
Тоні Болл, який пам’ятає бої про-
ти гітлерівців у Італії і Північній 
Африці, зайшов у супермаркет і 
взяв дві пляшки горілки. На касі 
продавчиня спитала в дідуся, чи 
є йому 18 років. «Це що, якийсь 
жарт?» — здивувався пан Болл, 
старшому онукові якого вже випо-
внилося 19, а меншому — 16. «Ми 
не продамо вам алкоголь, якщо 
вам немає 18. Тож покажіть пас-
порт», — із серйозним обличчям 
відрізала касирка. На це ветеран 
війни, в якого не виявилося з со-
бою паспорта, відповів: «Думаю, 
ваше керівництво знає, куди поді-
ти свій товар», — і пішов геть. 

Як виявилося, це було навіть 
на краще: старенький поплентався 

по горілку в магазин через дорогу 
і купив її там дешевше. «Я розумію 
жарти, але це був точно не жарт», 
— згадує пригоду пенсіонер. 

Адміністрація супермаркету 
вибачилася перед ним і пообіця-
ла, що відкладе кілька пляшок для 
нього, якщо він пробачить і захоче 
пропустити чарку «з найкращими 
побажаннями від компанії». 
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У 92-річного ветерана спитали, чи є йому 
18, коли він купував алкоголь 

Каліфорнієць літаком написав освідчення 
у небі 

Швейцарцю вдалося 
сфотографувати 
анаконду 
в природних умовах 

Окулісти почали імплантувати 
в очі прикраси з платини 

Американці визнали робота-песика 
найкращою іграшкою року 

У США бачили реального Гаррі Поттера, 
який шукав дорогу в Гоґвортс 

У небі над каліфорнійськими 
Беверлі-Хіллз і Санта-Моні-

кою з’явився хмарний напис із 

пропозицією вийти заміж дівчині 
на ім’я Мікко. Слова «написав» у 
небі пілот, але невідомо, є він на-
реченим чи виконував замовлен-
ня. 

Пропозиція — білий конденса-
ційний слід від вихлопів двигунів 
літального апарата. Місцеві фото-
графували напис у небі, знімали 
усе на відео, а потім викладали від-
зняте в Мережу. 

Дівчина відповіла на освідчен-
ня згодою: останнім з’явилося ре-
чення «Мікко сказала «Так»!». 

«Записки» в небі залишають за 
допомогою невеликих літальних 
апаратів, які можуть маневрува-
ти, приймаючи різні положення, 
необхідні для «написання» букв. 

Дайвер зі Швейцарії Франко Бан-
фі мріяв сфотографувати в при-

родних умовах знамениту анаконду, 
і для цього він вирушив у бразиль-
ський регіон Мату-Гросу. 

Мрія водолаза збулася: йому 
вдалося зробити приголомшливі 
знімки змії прямо в середовищі її іс-
нування — під водою. 

Франко знайшов анаконду за-
вдовжки вісім метрів. Загрози жит-
тю відчайдуха майже не було, бо цей 
екземпляр недавно пообідав капіба-
рою. 

У Нью-Йорку окулісти почали 
надавати нову послугу — лі-

карі «вшивають» в очі усім охочим 
прикраси з платини, повідомляє 

«Сніданок із 1+1». 
Із благородного металу виро-

бляють тонкі пластинки у формі, 
яка подобається клієнту. Скажімо, 
популярна прикраса у вигляді сер-
дечка. 

Вартість такої операції — 
$3 тис., а імплантат залишиться з 
модницею на все життя. 

Спеціалісти запевняють, 
що коштовності не зашкодять 
здоров’ю, хоча деякі медики про-
ти, мовляв, платина не є абсолют-
но безпечним матеріалом. 

У США обрали найкращу забав-
ку для дитини, якою виявився 

робот-пес на кличку Зумер. Саме 
Зумера визнали найкращим у рей-
тингу 2013 року. 

Іграшковий цуцик уміє сидіти, 
лежати, бігати і приносити гос-
подареві ключі, підіймати лапу, 
як справжній, гавкати і метляти 
хвостом. 

Коштує механічний собака 
100 доларів. Його американська 
версія «розуміє» команди англій-
ською, французькою та іспан-
ською. А от британського Зумера 
навчили ще й російській. 

Днями у Нью-Йорку на вокзалі 
з’явився хлопчик, який зовні 

був дуже схожий на Гаррі Потте-
ра — персонажа з однойменного 
фільму. 

Він був у окулярах і з со-
вою в клітці. Хлопча намагалося 
з’ясувати, як йому доїхати до шко-
ли магії та чарівництва Гоґвортс. 
Малий шукав платформу 9 ¾, щоб 
сісти на потяг і поїхати на навчан-
ня. 

Як з’ясувалося, це розіграш 
творчої групи Improv Everywhere, 
яка спеціалізується на флешмобах. 
«Гаррі Поттера» в реальному світі 
втілив 11-річний актор Себастіан 
Томас. 

Найцікавішим у цій інсценівці 

стала, звичайно ж, реакція людей. 
Судячи з відео, дехто з розумінням 
ставився до хлопчака та намагався 
допомогти. 

Наймолодший курець у світі позбувся 
шкідливої звички 

6-річний індонезієць Алді Різал, 
який чотири роки викурював 

по дві пачки цигарок у день, на-
решті позбувся згубної звички. 
Тепер, коли син бореться з наслід-
ками тютюнової залежності, у його 
батьків нова проблема: Алді весь 
час щось жує, через що погладшав. 

Хлопчик потрапив на шпаль-

ти газет у дворічному віці, коли 
його визнали найменшим курцем 
на планеті. Вперше затягнутися 
дитині дав тато. Малюк «підсів» і 
невдовзі викурював до 40 сигарет 
у день. «Та коли зараз на вулиці 
чоловіки пропонують синові заку-
рити, він відмовляється», — радіє 
матір Алді. 

Вікторія Бекхем носить темні 
окуляри через недоспані ночі 
Дизайнерка Вікторія Бекхем 

вважає, що улюблені аксе-
суари — гарна торбинка і темні 
окуляри — точно відображають 
ритм життя мами, яка працює. 
За окулярами вона ховає свої 
втомлені очі, передає «Таблоїд». 

«Наразі я більшу частину 
ночей не сплю, принаймні через 
одну мою дитину, тож завжди 
маю з собою пару темних окуля-
рів…» — зізналася Вікторія. 

Багатодітна матуся не при-
пиняє дивуватися тому, що стала 
успішною як дизайнерка. 

«Я завжди любила моду, на-
віть коли заробляла музикою. 
Розумієте, це смішно, та я ніколи 
не ставила собі за мету створити 
бренд. Те, що я роблю, насправді 
було хобі», — поділилася вона. 

Дружина Девіда Бекхема 
каже, що любить свою роботу і 
щаслива, що не ставиться до неї, 
як до роботи. Вікторія розповіла, 
що хотіла б створити колекцію 
дитячого одягу, але поки що їй 
бракує на це часу. 

«Працювати і мати чотирьох 
дітей — це тяжко, але я впораю-
ся. Роботи багато, проте якщо ти 
правильно себе організуєш, то 
все зможеш», — запевнила вона. 

Нагадаємо, нещодавно Ві-
кторію Бекхем нагородили за 
особливий внесок у модну інду-
стрію Великої Британії. Британ-
ський журнал Harper’s Bazaar 
роздавав премії «Жінка року». 
Серед лауреаток була й дизай-
нерка Вікторія Бекхем. На це-
ремонію знаменитість прийшла 
з 14-річним кавалером — стар-
шим сином Брукліном. Багато-
дітній матусі дісталася вина-
города за «Особливий внесок у 
британську модну індустрію». 

В Індії турист напідпитку став 
обідом для пітона 
Туриста, який напився до безпам’ятства та заснув на 
вулиці простісінько біля винарні, проковтнув кількаме-
тровий пітон. Трагедія сталася в індійському штаті Ке-
рала, який межує з Гоа та приваблює своїми піщаними 
узбережжями велику кількість відпочивальників. Чо-
ловіка, який п’яним заснув надворі, гігантська рептилія 
спочатку задушила, а потім проковтнула. Пізніше змію, 
яка неприродно роздулася, виявили місцеві жителі. 
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