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Малюка, що випав із вікна, врятував 
матрац сусідів 

Дайвер годує акул 
із рук 

На Філіппінах популярні нелегальні 
кінські бої 

У США помер моряк із легендарної 
фотографії «Поцілунок» 

У резиденції Черчилля оселився новий кіт 

Подія, що сталася днями в Ка-
ліфорнії, є справжнім дивом. 

Пара, що виїжджала з квартири в 
місті Бербанк, урятувала триріч-
ного хлопчика, який випав із вікна 
третього поверху. 

Конрад Лайтнер із дружиною 
Дженіфер саме виносили матрац, 

коли побачили, що малюк звисає 
з підвіконня, зачепившись за теле-
фонні дроти. «Ми викликали 911, 
тоді Конрад поклав матрац, щоб 
пом’якшити падіння. А сам готу-
вався ловити», — каже Дженіфер. 

Батьки ж і не підозрювали, що 
син випав, доки їм не подзвонили.  

Цієї зими досвідчений техаський 
аквалангіст Елі Мартінес, який 

організовує та проводить спеціалі-
зовані тури «Дайвінг із акулами», 
кілька разів злітав на Багами і багато 
годин проплавав із акулами-молота-
ми біля узбережжя острова Біміні. 
Океанські хижачки настільки зви-
кли до його присутності, що навіть 
брали їжу в нього з рук. 

Мартінес домігся того, що риба-
молот повільно підпливає до нього 
та широко відкриває зубату пащу, 
щоб схопити рибину, яку він їй про-
стягає. 

«Другий сезон поспіль я відвід-
ую гігантських акул на Біміні й пра-
цюю з ними так близько, — розпові-
дає водолаз. — Ці хижаки величезні, 
але й елегантні. Дайвери їх не дуже 
цікавлять — для них набагато важ-
ливіша приманка, яку ми їм пропо-
нуємо. Та існують правила, дотриму-
ватись яких життєво важливо». 

З 1998-го кінські бої на Філіппі-
нах заборонені. Та в глибинці 

селяни продовжують нелегально 
влаштовувати цю жорстоку на-
ціональну забаву, подивитися на 
яку з’їжджаються сотні глядачів. 
Востаннє така відбулася недавно в 
Тболі, що на півдні архіпелагу. 

Кінські бої на островах — це 

не тільки азартні ігри, де учасники 
роблять високі ставки, програють 
і виграють цілі статки, а й, попри 
незаконність, ще й приманка для 
туристів. 

Змагання дуже жорстокі. 
Битва двох молодих жеребців 
триває, доки один не буде пере-
можений або убитий. На «рингу» 
прив’язують молоду кобилицю, 
через яку, власне, і б’ються самці. 
Учасники ставлять гроші на того 
коня, в якого, як вони думають, 
більше шансів на перемогу. 

Навколо круглої арени товп-
ляться сотні глядачів, серед яких 
старі й діти, кричать і пронизливо 
свистять. А коні впиваються один 
в одного зубами, щоб повалити су-
перника на заюшену кров’ю землю. 
Це видовище викликає бурхливе 
захоплення у вболівальників. Пил 
клубами виривається з-під копит. 
Довкола нема жодного «вільного» 
дерева — з кожного звисає по кіль-
ка цікавих спостерігачів. 

У Техасі помер герой одного з 
найвідоміших знімків у істо-

рії — легендарного «Поцілунку». 
Як повідомляє BBC, ветеран ВМС 
США Гленн Макдаффі відійшов у 
кращий світ у будинку для преста-
рілих у віці 86 років. Із родичів у 
нього лишилася донька. 

Старий моряк розповідав, що 
пам’ятає палкий цілунок із медсе-
строю з фотографії Едіт Шейн, бо в 
неї був «дуже великий рот». 

Фото зробив Альфред Ейзенш-
тадт у серпні 1945-го під час свят-
кування перемоги на Таймс-сквер. 

У резиденції колишнього 
прем’єр-міністра Великобри-

танії Вінстона Черчилля в графстві 
Кент оселився новий кіт, повідо-
мляє BBC News. 

У 1962 році, коли Черчиллю 
виповнилося 88, йому подарували 
рудого кота з білими лапами і «ма-
нишкою». Він назвав вихованця 
Джок за прізвиськом друга, який 
підніс презент. Черчилль дуже по-
любив пухнастого. Джок був на 
багатьох засіданнях уряду, і, як 
розповідали, без нього вечерю в 
маєтку Чартвелл не починали. 

Згідно з заповітом легендарно-
го діяча, в його резиденції постійно 
повинен жити рудий кіт, схожий 
на Джока I. Британське товариство 
охорони пам’яток, якому родина 
Черчилля в 1966-му передала по-
містя, шанобливо поставилося до 
останньої волі політика. 

Семимісячного Джока VI піді-
брали в притулку. Його попере-
дник, Джок V, покинув резиденцію 

Черчилля разом зі своїм власни-
ком, який залишив пост зберігача 
колекції. 

Як розповіла нова хранителька 
музею і господиня кота, він дуже 
лагідний, любить подрімати після 
обіду і для відпочинку віддає пере-
вагу перським килимам. «У Джо-
ка VI було важке дитинство, але, 
як кажуть, кішка завжди падає на 
лапи», — зазначила вона. 

Чотирирічна дівчинка нерозлучна зі своїм 
бульдогом 

Фотограф Ребекка Леймбах із 
чоловіком Крістофером довго 

не могли мати дитину. Довгожда-
ному народженню маляти після 
штучного запліднення передували 
чотири довгих роки безуспішних 
спроб. Тож не дивно, що щаслива 
мама фотографувала свою новона-
роджену крихітку Харпер кожного 
дня. І з самого початку в об’єктив 
із малечею намагалася потрапити 
їхня домашня улюблениця — ан-
глійський бульдог на кличку Лола. 
Нині ж чотирирічна Харпер і її 
7-річна собака — найкращі друзі. 

«Бульдожка» та її маленька 
хазяйка нерозлучні й розуміють 
одна одну без слів, разом бавлять-
ся, їдять і навіть купаються. Лола 
настільки любить Харпер, що тер-

пить усі дитячі капості: намаган-
ня надягти на неї рожеву балетну 
пачку чи запрягти в імпровізовану 
карету замість поні. 

Ребекка, яка називає безпліддя 
«боротьбою всього свого життя», 
радіє, що Лола заміняє її дівчинці 
братика чи сестричку, яких вона 
не може для неї народити. 

Попри «дитячо-собачу» іди-
лію, у малечі та її улюблениці бува-
ють і сварки. «Буває, мала біжить 
до мене, репетуючи «Мама! Вона 
погризла мої яблука!» чи «Лола 
з’їла мою іграшку!» — сміється 
жінка. 

На серії фотографій, зробле-
них мамою, показано зворушливу 
дружбу дівчинки і її «бульдожки». 

Джамала порівняла жителів 
Криму з героями фільму «Аватар» 

Українська співачка Джамала, 
яка народилася та виросла 

у Криму і є кримською татар-
кою за походженням, порівняла 
анексію Криму з сюжетом усім 
відомого фільму «Аватар». А ще 
артистка подякувала всім, хто 
зрадів новому статусу півост-
рова, адже вони «відкрили свої 
справжні обличчя». 

На своїх сторінках у соцме-
режах Джамала виклала кілька 
світлин, які нагадують про її по-
ходження, та поділилася думка-
ми з приводу останніх подій. 

«Я зараз почуваюся народом 
На’ві, що живе мирно на Пандо-
рі й який так нахабно захопили... 
Ну, всі ми пам’ятаємо, як закін-
чується цей фільм... Одні На’ві, 
покликали інших На’ві — і був 
мир!» — написала зірка, маючи 
на увазі стрічку Джеймса Кеме-
рона «Аватар». 

А пізніше Джамала подяку-
вала всім, хто цими днями те-
лефонував їй і запитував про її 
стан. 

«Дякую всім, хто дзвонить і 
висловлює слова підтримки мені 
та моїй сім’ї! Моїй найгостин-
нішій і добрій родині! Всім, хто 
їв із рук мого тата найкращий 
шашлик у світі, а з маминих — 
найсмачніше печиво! Всім, хто 
насолоджувався нашими пісня-
ми в літньому дворі», — написа-
ла виконавиця. 

Подякувала й тим, хто не 
турбувався про неї та її рідних. 

«І дякую всім, хто не писав, 
не подзвонив, не поцікавився, 
як вони там. Усім, хто написав: 
«Хвала Богу, Крим — Росія». 
Спасибі вам, що відкрили свої 
обличчя. Я вас почула», — заува-
жила Джамала. 

Британки потрапили в пастку, 
намагаючись врятувати свого 
собаку 
Дві жінки, 70-річна матір і 43-річна дочка, в Херн-Бей, 
Великобританія, вигулювали на узбережжі свого собаку, 
та наприкінці прогулянки їхня вівчарка застрягла у баг-
нюці. Жіночки спробували витягти свого улюбленця, але 
трясовина почала засмоктувати і їх. На щастя, в однієї 
з потерпілих із собою був мобільний телефон, завдяки 
якому їй вдалося викликати рятувальників. Коли брига-
да приїхала, британки вже по пояс загрузли у грязюці. 
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