
Коли канадський науковець 
Крістофер Чарльз шість років 

тому проводив дослідження серед 
камбоджійців, які страждають від 
анемії, він вирішив спробувати до-
помогти їм із цією проблемою. На 
жаль, перевірені та випробувані 
методи, такі як препарати із вміс-
том заліза та багата залізом дієта, 
не підійшли, бо вони задорогі для 
місцевого населення. 

Народ, із яким працював 
Чарльз, був на межі бідності, тож 
не міг собі дозволити червоне м’ясо 
або дорогі залізовмісні пігулки. На 
приготування їжі в залізних гор-

щиках місцеві жінки переходити не 
хотіли, адже ті важкі й непрактич-
ні. Канадський учений довго ламав 
голову над тим, як можна допомог-
ти жителям цього глухого села без 
електрики та водопроводу. Й він 
таки знайшов вихід, вирішивши, 
що кращим способом лікування 
анемії є у буквальному розумінні 
додавання заліза в їжу. 

«Ми розуміли, що звичайний 
безформний шматок металу не 
спрацює, тож нам довелося при-
думати щось більш креативне», — 
згадує Крістофер. Спочатку дослід-

ницька група обмежилася залізною 
кулькою, але жінки не зважилися 
додавати її в страви, які готували. 
Потім науковці зробили прототип 
у формі лотоса, але камбоджійкам 
це не сподобалося. 

Глибоко вивчивши історію та 
культуру цієї країни, Чарльз ви-
рішив зупинитися на шматі заліза 
у формі рибини, яка є символом 
удачі в Камбоджі. І це спрацюва-
ло! Господині охоче кидали її в свої 
каструлі та слідувати інструкціям 
іноземців. «Варіть суп із цією риби-
ною принаймні 10 хвилин, — пояс-
нював Чарльз жінкам. — І додайте 

трохи лимонного соку, який покра-
щує засвоєння заліза». 

Металева риба, яка викорис-
товується в приготуванні їжі, за-
безпечує до 75% добової потреби 
заліза для дорослого та ще більше 
— для дитини. Дослідження пока-
зали, що протягом року кілька со-
тень жителів вилікувались від ане-
мії. «Ми отримуємо фантастичні 
результати — різке зниження ане-
мії, і селянки кажуть, що почува-
ються здоровішими: нема більше 
запаморочення, головного болю. 
Залізна риба діє!» — радий учений. В Instagram набирає популярнос-

ті сторінка чарівного котика 
на кличку Банні із вродженою ва-
дою — у нього є тільки задні лапки. 
Лише за місяць на акаунт особливо-
го домашнього улюбленця підписа-
лося понад 50 тис. юзерів соціальної 
мережі. 

Хазяйка Банні Джекі Ейкі взяла 
тварину з притулку. Вона стверджує, 
що, попри свій дефект, кошеня по-
чувається добре, а пересувається 
як кенгуру — стрибаючи на задніх 
лапах. «Він грайливий, любить по-
спати, стежити за птахами з вікна і 
лизати мій ніс», — розказує Джекі. 

Дівчина планує придбати для 
улюбленця спеціальні протези пе-
редніх лап, адже постійні стрибки 
можуть погано вплинути на його 
здоров’я.
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Дволапе кошеня 
стало новою зіркою 
Мережі 

Учений рятує життя тисяч камбоджійців 
невеличкою залізною рибкою 

Американець і його пес 11 років 
подорожують Штатами на мотоциклі 

11 років тому в Ари Гурегіана з 
Флориди, США, сталася ве-

лика трагедія. Його син Ленс, єди-
на дитина, помер від раку печінки 
у віці 26 років. Якийсь час Ара на-
магався вернутися до «нормально-
го життя», працюючи особистим 
шеф-кухарем у світі для багатих і 
не дуже відомих персон, але в нього 
не вийшло. 

«Я врятував мого пса Спірита 

з притулку в Джорджії, а він вря-
тував мене від розпачу та депресії, 
і нам обом уже нічого було втрача-
ти. Ми сіли на мотоцикл із коляс-
кою для Спірита, прихопивши із 
собою намет і камеру. Й от уже 11 
літ колесимо туди-сюди по країні в 
пошуках гарної погоди та мальов-
ничих важкодоступних місць для 
ночівлі. Це як наша терапія», — 
розповідає 67-річний Ара. 

Минулого року, після смер-
ті матері Ари, він написав книгу 
«Свобода на обох кінцях повідка», 
а цієї зими — «Фото за кавовим 
столиком», до якої увійшло безліч 
знімків, цитат і карт із його подо-
рожей зі Спіритом. 

Ара та його вірний пес завжди 
зайняті й ніколи не нудьгують у 
моменти прогулянок, готування 
їжі та написання книг. «Повірте 
мені, це працює, виберіться з ва-
ших чотирьох стін, і ви відчуєте 
це. Дорога — великий вчитель, і 
ми готові пізнавати незвідане, роз-
правивши свої плечі», — каже Ара.  

Співачка Анна Седокова ствер-
джує, що з рахунків її колишньо-

го чоловіка Валентина Белькевича 
за тиждень до його смерті містично 
зникли гроші. У крадіжці великої 
суми екс-«ВІА Гра» звинувачує ко-
ханку футболіста.

Анна виховує десятирічну донь-
ку Аліну, якій через свавілля пасії 
півзахисника київського «Дина-
мо», його цивільної дружини Оле-
сі, практично нічого від батька не 
залишилося. Щоб законним шля-
хом отримати спадщину, Седокова 
звернулася до суду. Процес почався 
в Києві. Разом зі співачкою ініціа-
торами позову виступили батьки 
Валентина, померлого через тромб у 
серпні минулого року. 

Останні роки життя Валентин 
провів із цивільною дружиною 
Олесею. У них народився син Во-
лодимир. На цей момент жінка від-
мовляється передати призначену за 
законом частку спадщини батькам 
футболіста і його дочці Аліні. Все 
ускладнюється ще й тим, що Вален-
тин Белькевич не залишив заповіту, 
тому єдиний спосіб вирішити спад-
кове питання по справедливості — 
суд.

«Є жінка, з якою він жив. Ця 
жінка ніколи й ніде не працювала, 
жила на гроші Валіка. Гуляла і від-
почивала, кажуть, вживала багато 
алкоголю та наркотиків. Усі гроші, 
які були на рахунках Валентина, 
містично зникли за тиждень до його 
смерті. І виходить, що він не зали-
шив нічого, крім квартири в Києві, 
яку купив, ще коли жив у шлюбі зі 
мною, та в якій росла наша донька 
Аліна», — заявила Седокова.

Після розлучення з Белькевичем 
Анна залишилася ні з чим. 

Американець врятував життя 
жінці однією рукою, тримаючи 
у другій стакан із пивом 
В Америці чоловік врятував життя жінці під час бей-
сбольного матчу. Про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 
«1+1». Гравець під час гри випустив битку, яка полетіла 
просто в голову однієї з уболівальниць. Чоловік, який 
сидів поруч із жінкою, швидко зорієнтувався та зловив 
битку однією рукою. При цьому він не пролив ані краплі 
пива, яке тримав у другій руці. Користувачі Мережі вже 
жартома охрестили американця «героєм нашого часу». 
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Седокова заявила, що коханка 
Белькевича обікрала її доньку


