
У Сполучених Штатах, у націо-
нальному заповіднику «Окала», 

фотограф встиг вихопити із реаль-
ності дивовижний кадр: безстраш-
ний (або не вельми обдарований 
розумом) єнот катався на спині алі-
гатора. 

За повідомленням ABC News, 
автором унікального знімка став 
Річард Джонс. Зі слів фотографа, 
«катання» нахабного єнота тривало 
недовго. 

«Без контексту ви би могли по-
думати, що сміливий єнот їде авто-
стопом річкою. Побачивши це фото, 
точно запам’ятаєш його на все жит-
тя», — додав Джонс. 
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В Америці єнот 
прокатався на спині 
в алігатора 

У Варшаві чоловік під «градусом» поліз 
у вольєр до ведмедиці 

102-річна німкеня захистила докторську 
дисертацію 

Пенсіонери з балончиками 
розмальовують стіни на вулицях Лісабона

У Варшавському зоопарку 
п’яний чоловік вирішив ближ-

че «познайомитися» з ведмедицею 
та, перепливши неглибокий рів, 
пробрався до неї у вольєр. 

Тварина нормально постави-
лася до візиту непроханого гостя, 
проте, зі слів очевидців, той сам 
запхав їй у пащу руку. Ведмедиця 
стиснула щелепи, та не надто силь-
но, тож чоловік зумів витягнути 
кінцівку й почав лупцювати звіра. 

Ведмедиця поспішила схова-
тися від свого кривдника, який у 
свою чергу встиг покинути звіри-
нець до приїзду поліцейських. 

102-річна мешканка ФРН 
захистила докторську 

дисертацію майже через 80 років 
після того, як влада нацистської 
Німеччини не дозволила їй склас-
ти іспити на отримання наукового 
ступеня, інформує Бі-бі-сі. 

Тоді науковий керівник писав 
їй, що прийняв би її дисертацію, 
темою якої стала дифтерія, якби 
не расовий закон, що не дозволяє 
йому цього зробити. 

Минулого тижня Інгеборг 
Сіллм-Рапапорт, єврейка з боку 
матері, нарешті пройшла усну час-
тину захисту й одержала ступінь 
доктора наук у Гамбурзькому уні-
верситеті. Як повідомляється, за-
хист минув блискуче. 

У своїй промові жінка наголо-
сила, що хотіла завершити роботу 
над докторською в пам’ять про 
всіх, хто постраждав від неспра-
ведливості в роки Третього рейху. 

На вулицях столиці Португалії 
Лісабона можна побачити не 

зовсім звичне видовище. Бабусі та 
дідусі, які зазвичай мирно гуляють 
у парках і відпочивають на лавках, 
цього разу зібралися цілою групою 
та розмальовують міські стіни. 

Формація під назвою Lata 65 
(перекладається як «Можу») ор-
ганізовує активне дозвілля пенсі-
онерів. На її семінарах літні люди 
дізнаються про історію вуличного 
мистецтва, самі малюють трафа-
рети, спілкуються. А потім під ке-
рівництвом вуличних художників 
вони створюють яскраві графіті в 
депресивних районах міста. 

Ця ідея на перший погляд 

може видатися смішною. Одна-
че така ініціатива стала наочним 
прикладом того, як мистецтво 
може зламати усталені стереоти-
пи. Стріт-арт не обмежується ві-
ковими рамками. 

Джефф Дейб та його величезні руки 

Американський рукоборець 
Джефф Дейб поки ще не про-

славився серйозними досягнен-
нями в армрестлінгу, оскільки не 
бере участь у великих міжнарод-
них змаганнях, зате він може по-
хвалитися одними з найбільших, 

якщо не найбільшими, руками в 
світі. У чоловіка, якому скоро ви-
повниться 50, просто величезні 
долоні, зап’ястя та передпліччя. 

Без зайвих слів про розміри 
рук цього спортсмена розкажуть 
фото. 

29-річна російська супермо-
дель Ірина Шейк в своєму 

останньому інтерв’ю розповіла, 
як бідувала її родина та як у ди-
тинстві вона заробляла на хліб, 
збираючи картоплю й помідори 
на городі. 

Майбутня зірка подіумів, 
котра зростала у місті Єман-
желінськ Челябінської області 
Росії, колись заробляла менше 
1 долара на день. Про це пише 
Contact Music із посиланням на-
таблоїд «HELLO!».

«Я мусила працювати, зби-
рати бараболю та помідори, бо 
це був єдиний спосіб заробітку 
в нашому маленькому містечку, 
— поділилась екс-дівчина бра-
зильського футболіста Роналду. 
— Влітку мені платили 20 дола-
рів за 30 днів, також я фарбувала 
стіни в місцевій лікарні», — до-
дала вона. 

Проте навіть початок мо-
дельної кар’єри не одразу від-
крив Шейк двері до заможного 
життя. 

«Пригадую, як якось у Па-
рижі, коли тільки починала мо-
дельну кар’єру, я не мала що їсти. 
Це для мене був переломний 
момент, бо я нізащо не хотіла 
здаватися. Знала, що не можу по-
вернутися додому, не досягнув-
ши нічого, і це змушувало мене 
працювати старанніше», — по-
яснила Ірина. 

Батька супермодель втрати-
ла, коли їй було 14 років. Силу 
характеру в супермоделі вихо-
вали власним прикладом рідні 
мати й бабуся. Останню вона 
називає «своєю абсолютною ге-
роїнею». 

У гітариста рок-гурту під час 
виступу зайнялося волосся 
У суботу, 13 червня, під час концерту австралій-
ської рок-групи 5 Seconds of Summer у Лондоні від 
піротехнічного обладнання спалахнуло волосся на 
голові гітариста Майкла Кліффорда, повідомляє CNN 
із посиланням на Twitter музиканта. На кілька секунд 
чоловік став схожим на живий смолоскип. Рокер 
отримав серйозні опіки обличчя. Виступ на сцені 
група була змушена припинити. 
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Ірина Шейк згадала, як збирала 
картоплю і голодувала в Парижі 


