
В Англії рудий кіт Горацій, який 
загубився і пропадав 18 днів, 

зумів повернутися додому сам, не-
зважаючи на те, що у нього були 
зламані дві лапи. 38-річна господи-
ня Кара Хейворд після зникнення 
улюбленця розклеїла оголошення 
на всіх довколишніх стовпах і по-
відомила про втікача у ветеринарні 
клініки. Та її зусилля були марні. На 
щастя, Горацій зумів знайти дорогу 
до домівки самотужки. Коли хазяї 
знайшли його на ґанку, виявилося, 
що котик шкутильгав додому на 
зламаних лапах. Тварину оглянув 
ветеринар, зазначивши, що в такому 
стані Горацій прожив би ще зо 5 діб, 
якби не встиг вернутися. Пухнасто-
го прооперували. 
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Кіт три тижні 
добирався додому 
на зламаних 
лапах 

Найтатуйованіша людина Британії 

У Китаї підлітків лікують від інтернет-
залежності в армійських таборах 

Велике господарство — під опікою 
безногого фермера 

У Японії зацвіла 144-річна гліцинія

34-річний Метью Вілан укри-
тий кольоровими татуюван-

нями з голови до ніг, крім тату, у 
нього стоять імпланти з силікону в 
голові та грудях. На всі ці перетво-
рення найтатуйованіший брита-
нець витратив близько 30 000 фун-
тів. 

Перший малюнок на шкірі Ме-
тью зробив у 16. То було зображен-
ня бульдога на правій руці. 

Китай — одна з перших кра-
їн, що визнали інтернет-за-

лежність клінічним розладом. 
Усвідомлюючи, що найбільше від 
згубної пристрасті страждають 
підлітки, влада Піднебесної від-
крила «виправні» табори для мо-
лоді. 

У таборах, що мало схожі на 
літні, панує армійський дух. За-
няття проводять колишні вій-
ськові. Сувора дисципліна, багато 
фізичних навантажень і рутинних 
побутових обов’язків — усе це, на 
думку авторів ідеї, ефективно від-
вертає юних китайців від моніто-
рів із принадним Інтернетом. 

Обов’язкові бесіди з психоло-
гом і неухильне виконання всіх 
розпоряджень керівників. За не-
послух карають не тільки того, хто 
провинився, але і всю групу. З роз-
ваг передбачено вивчення китай-
ських народних танців. 

Уряд узявся за проблему з усі-
єю серйозністю і планує відкрити 

250 таких таборів. Батьки китай-
ських школярів, що втомилися 
спостерігати, як їхні діти проси-
джують увесь свій вільний час за 
комп’ютерами, активно відправ-
ляють чад на «перевиховання». 

Життя цього цілком звичай-
ного китайського 33-річно-

го фермера практично нічим не 
відрізняється від 1000 або 10 000 
таких же фермерів у його рідній 
провінції, які гарують на полі від 
світанку і до заходу. Якби не одне 
«але» — у нього немає ніг. 

Народився Ван у звичайній се-

лянській небагатій родині, до семи 
років бігав із такими ж хлопчака-
ми, як і сам, по вулиці, не замис-
люючись про майбутнє. Але тоді 
сталася обставина, яка і переломи-
ла його подальше життя. Хлопчик 
постраждав у результаті пожежі. 

Для Вана, що дивом вижив, але 
втратив при цьому обидві нижні 
кінцівки, все кардинально зміни-
лося. Через отримані каліцтва він 
не зміг закінчити школу й здобути 
пізніше хоч якусь професію. Спо-
чатку намагався влаштуватися 
шевцем і лагодив замки, але на 
цьому в селі, де кожен сам собі 
майстер, багато не заробиш. 

Тоді китаєць і надумав спробу-
вати себе у сільському господар-
стві, завівши овець, і це у нього 
вийшло. Правда, не без підтримки 
вже старих батьків, та й держава 
допомогла спочатку. 

А тепер Ван найповажніша і 
найбагатша людина в своєму ото-
ченні, й усе, чого він домігся у сво-
єму житті, зроблено його руками. 

У національному парку Асікага 
розцвіла найбільша та найста-

ріша гліцинія в Японії, вік якої по-
над 144 роки. 

Такі старезні гліцинії, як оця, 
скидаються швидше на товсті 
дерева, але насправді це ліани. 
Оскільки з роками гліцинія все 
важчала і почала завалюватися під 
власною ж вагою, всю структуру 
цієї рослини тримають міцні ста-
леві опори, що дозволяє відвідува-
чам проходжатися під казковим 
«небом» світло-лілових квітів. 

Крилаті феї Робіна Вайта вражають 

Британський митець Робін Вайт 
створює зі звичайного дроту з 

нержавійки крилатих фей, що не-
мов танцюють на вітрі. У цих ство-
рінь, здається, є власне життя — як 
уперто борються вони з поривом, 
що от-от вирве з рук невагому 
дротяну кульбабку! 

Щоб витворити таку ефірну 
скульптуру, Вайт спочатку будує 
міцний «скелет» із масивного ста-
левого дроту. Потім він викорис-
товує різні за товщиною дроти, 
щоб створити з них м’язи, кінців-
ки і шкіру, обмотуючи їх навколо 

каркаса, поки вони не сформують 
щільну, як живу, форму. В кожній 
статуї заховане серце з каменя з 
вигравіруваним повідомленням, 
аби зробити цю фігуру унікальною 
та персоналізованою. 

А надихнула Роберта зроблена 
ним одного разу в лісі дивовиж-
на фотографія. На ній мерехтить 
щось туманне, частково затіняю-
чи гілку дерева. Чи була загадкова 
ілюзія на знімку вивертом світла 
або потойбічним знаком — невідо-
мо, але уяву Вайта відтоді цілкови-
то полонили феї. 

Хейден Пенеттьєрі нарешті  
дочекалася весілля 
Схоже, 38-річний боксер Воло-

димир Кличко та його вагіт-
на 24-річна наречена — голлівуд-
ська актриса Хейден Пенеттьєрі 
— визначилися з датою весілля. 
Його вже кілька разів відкладали 
у зв’язку з подіями в Україні, та 
нарешті вирішили влаштувати 
скромне святкування. Втім, Хей-
ден завагітніла, тому тягнути з 
одруженням уже нема куди. 

Ця довгоочікувана подія на-
чебто станеться у День незалеж-
ності 24 серпня, пише «Gazeta.
ua». 

Як зазначає видання, Володя 
сам наполіг на цій даті. Заради 
церемонії йому доведеться за-
лишити тренувальний табір в 
австрійському Гоїнгу на кілька 
днів. Там боксер готуватиметь-
ся до поєдинку проти болгарина 
Кубрата Пулєва. 

Парочка має повінчатись у 
Києво-Печерській лаврі. Після 
цього молодята відсвяткують у 
родинному колі, а вже наступ-
ного дня Володимир муситиме 
повернутися до тренувального 
табору. 

Майбутнє подружжя також 
планує організувати вечірку в 
США. Причому наречений на-
поліг на скромному святкуванні, 
без урочистостей, мовляв, зараз 
не до них. 

Нагадаємо, в грудні минуло-
го року Кличко-молодший казав, 
що одружиться, коли закінчить-
ся Майдан. Але коли події затяг-
нулися, боксер відклав весілля 
на невизначений термін. Хейден 
Пенеттьєрі приїжджала в Київ 
узимку, була разом із Володими-
ром на Майдані. 

Бджоли вжалили американця 
більше тисячі разів 
У Північному Техасі африканські медоносні бджоли біль-
ше тисячі разів ужалили чоловіка, коли той підстригав 
поле у гольф-клубі, повідомляє The Daily Mail. Агресивні 
комахи покусали ще двох співробітників, які спробували 
прийти на допомогу колезі. На щастя, рятувальники, що 
прибули на місце події, змогли відігнати рій піною з вог-
негасників. Двох працівників гольф-клубу госпіталізу-
вали. Лікарі оцінили їхній стан як задовільний. Третього 
чоловіка медики оглянули на місці події та відпустили. 
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