
У 62-річного Джима Зетза з Ка-
ліфорнії діагностували 4-у ста-

дію раку підшлункової залози. Ця 
звістка стала страшним ударом як 
для нього, так і для сім’ї. У чолові-
ка залишалася давня мрія — побу-
вати на весіллі єдиної дочки, якій 
зараз усього 11 років. 

Він знав, що не має шансів 
бути серед гостей, коли його люба 
Джозі виходитиме заміж. Тому 
смертельно хворий батько вирі-
шив зіграти для донечки символіч-
не міні-весілля, щоб побачити її у 
шлюбній сукні й піти в інший світ 

зі спокійним серцем. 
«Весільну» вечірку Джим ви-

рішив влаштувати за кілька днів 
до дня народження Джозі. Швидко 
замовили торт, квіти, плаття, на-
готували страв, запросили гостей. 

На вечірці дівчинка з’явилася 
в білосніжній довгій сукні, а її тато 
одягнув костюм. Тримаючись за 
руки, вони підійшли до «вівтаря», 
де їх чекав пастор. Зі слізьми на 
очах найрідніші люди слухали свя-
щеника. «Оголошую вас татком і 
донею», — закінчив той промову. 

Цього дня Джозі, її мама Грейс 
і Джим плакали немало. Та було й 
багато усмішок. Ці моменти наза-
вжди лишаться в пам’яті дівчинки. 
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Смертельно хворий батько влаштував 
«весілля» для 11-річної дочки 

Спіймали крокодила, що з’їв шістьох 
людей 

Індієць їсть цеглу 
й не може 
зупинитися 

У Британії немовляті прооперували серце 
в перші хвилини після народження 

У Норвегії відкрили пішохідний перехід 
виключно для дурнів 

В Уганді, у селі Какіра, що біля 
озера Вікторія, спіймали кро-

кодила завдовжки п’ять із полови-
ною метрів і вагою близько тонни. 
За підозрою місцевих, він убив 
шістьох їхніх односельчан. 

Рептилії приблизно 80 років. 
Ймовірно, останньою жертвою 
хижака став батько двох дітей 
Боско Н’янсі. Клапоть його одягу 
знайшли в озері. Ще двох рибалок 
крокодил поранив раніше. 

Ловили монстра чотири дні. 
Загнали в кут із допомогою ве-
ликого шматка м’яса на гачку. 
Обв’язали мотузкою та відвезли 

до парку дикої природи біля водо-
спаду Кабарега. За ловами спосте-
рігало близько сотні селян. 

Цей крокодил — один із най-
більших у світі. Рекордсмен із Фі-
ліппін важчий за нього лише на 
47 кг і довший на 1 м. 

В Африці крокодил третій 
після бегемота і лева за кількістю 
нападів на людей. У рік ці репти-
лії атакують від 275 до 745 разів. 
Більшість випадків закінчується 
для жертви фатально. Крім як на 
людей, полюють на молодих беге-
мотів, жирафів, левів і буйволів. 
Живуть у середньому 45 років. 

30-річний індієць Паккіраппа 
Хунагунді страждає від незви-

чайного харчового розладу. Чоловік 
не може і не хоче їсти нічого, крім 
цегли, багнюки та гравію. 

Індієць зрозумів, що не може 
насититися нічим, окрім цегли, ще 
коли йому було десять років. Щоб 
вгамувати голод, він згризає в добу 
одну цеглину, доповнюючи «раціон» 
кількома кілограмами відбірної гря-
зюки. 

За словами медиків, Паккіраппа 
страждає від рідкісного харчового 
розладу Цицеро, через який людина 
намагається поглинати неїстівне. 

Чоловік запевняє, що такі сма-
кові вподобання ніяк не позначили-
ся на його здоров’ї. Незважаючи на 
щоденну «цегляну» дієту, в індійця 
цілком здорові й цілі зуби. 

Серб Бранко Крногорач, який їв 
жарівки та вінілові платівки, дожив 
із цією хворобою до глибокої старо-
сті. 

Маленька Шанель стала пер-
шим немовлям у Великобри-

танії, яке перенесло операцію на 
серці через кілька хвилин після по-
яви на світ — їй встановили стент. 
Минув тиждень, і новонароджену 
дівчинку знову прооперували. 

Ще до пологів дитині постави-
ли діагноз — гіпоплазія лівих від-
ділів серця. У крихітки майже не 
було шансів вижити, а її батькам 
двічі пропонували перервати ва-
гітність. Але, побачивши на екрані 
під час УЗД піднятий угору паль-
чик своєї дівчинки, мама й тато 
зрозуміли, що здаватися не мож-
на... 

Шанель добре перенесла опе-
ративні втручання та пішла на по-
правку. Щастю батьків немає меж! 

У норвезькому містечку Ер’є 
з’явився унікальний пішохід-

ний перехід. Від звичайної зебри 
він відрізняється тим, що пере-
тинати його потрібно виключно 
«дурною» ходою. 

Як повідомляє NRK, таким чи-
ном місцеві ентузіасти віддали да-
нину британському комедійному 
шоу «Монті Пайтон», де розігрува-
лась схожа ситуація. 

Річ у тому, що в одному з епі-
зодів легендарного гумористично-
го шоу було показано, як ходять 
чиновники, що працюють у Мі-
ністерстві дурної ходи. Відтепер 
жителі маленького містечка на 
північному сході Норвегії можуть 
наслідувати своїх британських ку-
мирів, не боячись бути заарешто-
ваними. 

Відповідний дорожній знак із 
зображенням персонажа з Мініс-
терства дурної ходи був встанов-
лений у квітні представниками 
місцевої арт-групи Kreativiteket. 

IKEA створила цифрову фотокамеру 
з картону 

Шведська мережа товарів для 
дому IKEA представила 

екологічну цифрову камеру, яка 
практично повністю зроблена з 
картону. Після зйомки 40 кадрів 
одноразовий фотоапарат можна 
відправити на утилізацію, як це 
роблять із матеріалами, що не при-
датні до переробки для повторно-
го використання. 

Цифровий пристрій є части-
ною кампанії IKEA, сенс якої по-
лягає в тому, щоб покупці могли 
ділитися знімками придбаних ме-
блів на веб-сайті магазину. 

Новинка отримала назву 
Knappa. Її роздаватимуть безко-
штовно у торговельних точках 
концерну в усьому світі. 

Камера працює на двох ба-
тарейках АА і підключається до 
комп’ютера за допомогою вбудо-
ваного USB-порту. 

Волочкова й досі вважає Крим 
українською землею 
Російська балерина Анаста-

сія Волочкова, попри події 
в Україні, минулих вихідних 
приїхала до Києва, щоби пре-
зентувати свій новий кліп. Теле-
ведучій Катерині Осадчій зірка 
розповіла про своє ставлення до 
ситуації з Кримом. За словами 
артистки, вона приїхала до Укра-
їни всупереч усьому. 

«Я не просто не побоялась, 
а зробила це всупереч усьому. 
Мене так обурили висловлюван-
ня тієї ж Валерії, Йосипа Приго-
жина, які почали цей розбрат», 
— зауважила Настя. 

«Всі мої бабусі та дідусі наро-
дилися в Україні, тато мій родом 
із Запоріжжя, мама всю моло-
дість навчалась у Львівському 
політехнічному інституті, у Ки-
єві багато родичів… Тому я тут, 
як мені здається, також своя лю-
дина», — додала балерина. 

Волочкова наголосила, що 
не хоче розмовляти з колегами, 
які підтримали політику Путі-
на. Особливо це стосується спі-
вачки Валерії та її чоловіка: «Не 
хочу розмовляти з цими людьми, 
я вважаю їх не дуже чесними і 
тими, хто не має власної позиції. 
Хиляться то вправо, то вліво за-
лежно від вітру влади. Для мене 
ці люди… як політичні повії. До 
таких ставлюся без поваги». 

Наостанок Волочкова заува-
жила, що анексований Крим для 
неї завжди лишатиметься части-
ною України. 

«Для мене Крим усе одно за-
вжди буде частиною України. За 
Росію мені ніяково. Тому я не 
братиму участь у концертах із 
російськими зірками, які зараз 
пропагують відпочинок у Криму 
для росіян», — сказала артистка.  

Данська турфірма дарує ще 
один тур за зачаття дитини 
під час відпустки 
Така акція була розпочата в рамках кампанії «Зробіть це 
заради Данії». Данська туристична фірма Spies Rejser за-
пропонувала клієнтам подарунки за зачаття малюка під 
час подорожі у відпустці. Якщо пара доведе, що «зро-
била» нащадка під час купленого у фірмі туру, то може 
розраховувати на безкоштовний відпочинок із цією 
дитиною, а також на забезпечення її всім необхідним за 
рахунок туроператора протягом трьох років. 
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