
Котик із вічно жалібним виразом 
мордочки розчулив юзерів Ме-

режі. Найсумніше кошеня планети 
на кличку Луху живе з господинею 
у Китаї, йдеться в сюжеті ТСН. До-
машній улюбленець китаянки із за-
журеною мордочкою уже зібрав цілу 
армію прихильників у соціальних 
мережах. Нові фото Луху постій-
но з’являються в Інтернеті на втіху 
15 тисячам підписників його акаун-
та. 

Самого унікального котика, 
втім, здається, не тішить ніщо. Він 
сидить, бігає за клубком по кімнаті, 
їсть, навіть бешкетує із братиками та 
сестричками, проте його погляд не-
змінно сумний. 
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На вихідних у Луцьку 
встановили «ковбасний» рекорд 

Фін приготував хот-дог за допомогою 
ковша екскаватора 

Британським школярам влаштували 
несподівану оперу просто в їдальні 

28–29 червня у Луцьку проходив 
Lutsk Food Fest. Picnic — фестиваль 
вуличної їжі, який цьогоріч про-
водиться вже вдруге. 

Гості пригощалися смачною 
їжею та холодними напоями, слу-
хали якісну музику від українських 
гуртів, охоче брали участь у цікавих 
конкурсах. А також у Луцьку був 
встановлений рекорд, який зареє-
стрували у Книзі рекордів України 
в розділі «Гастрономічні вироби»: 

ТМ «Забіяка» виготовила ковба-
су завдовжки п’ять метрів і вагою 
463,2 кілограма. Після офіційного 
встановлення досягнення ковбасу-
рекордсменку по шматочку роздали 
усім присутнім безкоштовно, проте 
охочі могли залишити кошти на по-
треби АТО. 

У рамках фестивалю було про-
ведено благодійний аукціон від ві-
домих лучан, у якому взяли участь 
депутати і журналісти. Зібрані ко-
шти підуть на потреби воїнів АТО.

«Відомості» не залишились 
осторонь і долучилися до благодій-
ної акції. Заступник редактора Ми-
хайло Гарщаль разом зі своєю дру-
жиною Анною приготували пасту 
карбонара. 

Дехто так боровся за лоти аукці-
ону, що платив уже не у гривневому 
еквіваленті, а в євро. Були й такі, що 
купували страву, виставлену на тор-
ги, та пригощали нею всіх охочих: 
один чоловік після покупки трю-
фельного торта поділився з усіма. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 

Які тільки трюки не показува-
ли машиністи-професіонали 

на своїх екскаваторах: від розкор-
ковування пляшки ковшем до за-
палювання сірника черканням об 
коробку. 

От і фінський екскаваторник 

-віртуоз зробив свій внесок у за-
гальну справу, приготувавши для 
свого друга смачний хот-дог за 
допомогою екскаватора. Ще й на-
годував того не з ложечки, а прямо 
з ковша. 

Це була звичайнісінька велика 
перерва в одній зі шкіл Брита-

нії, та у розпал трапези у шкільній 
їдальні раптом з’явилися співро-
бітники кухні (насправді — перео-
дягнені оперні співаки) та викона-
ли для дітлахів попурі з класичних 

італійських творів Верді, Пуччіні, 
Россіні. 

Школярі від подиву аж роти 
повідкривали. Дитячі обличчя сві-
тилися захватом від побаченого і 
непідробним щастям. 

Подружжя продало все, що мало, і 
вирушило в омріяну подорож 

Метт і Джесіка Джонсони 
живуть так, як багато з нас 

можуть тільки мріяти. В червні 
2011 року вони продали все, що 
мали, звільнилися з роботи, купи-
ли яхту і вирушили в навколосвіт-
ню мандрівку. 

Колишні продавець автомобі-
лів і економіст (обом по 32 роки) 
уже побували в 16 країнах, се-
ред яких Багами, Ямайка, Куба та 
Перу. В 2012-му пара узяла на борт 
свого корабля ще одного «юнгу» 
—  кішку Джорджі, котра, як ви-
явилося, вміє плавати. 

«Ми надто довго просиджува-
ли перед телевізором, не роблячи 
нічого вартісного, нічого такого, 
що запам’ятовувалося б, що зро-
било би нас щасливішими, — роз-
повідає Джесіка. — Й у якийсь 
переломний момент зрозуміли: 
потрібно щось міняти. І перед тим, 
як назавжди осісти й народити ді-
тей, ми вирішили декілька років 
присвятити виключно емоціям і 
враженням. Все почалося у 2007-
му, коли ми поїхали до озера Мі-
чиган. Тоді Метт розглядав Яхти 
на воді і сказав, що було би класно 
влаштувати відпустку в морі на та-
кій яхті. Він сказав: «Ми можемо 
купити або яхту, або нерухомість. 
Як вважаєш, що нам потрібніше?». 
Тоді ми вирішили, о проводитиме-

мо вихідні на воді. Та нам настіль-
ки це сподобалося, так затягло, що 
вже у червні 2011-го ми продали 
свій будинок і автомобілі, а у липні 
обоє звільнилися й розпочали свій 
круїз. А невдовзі взяли з притулку 
Джорджі. Так нас стало на борту 
троє». 

За словами Джесіки, їхня 
кицька почувається на яхті навіть 
упевненіше за людей. А якось вона 
стрибнула за борт, обпливла їхнє 
судно й сама піднялася по драби-
ні. Джорджі обожнює дивитися на 
воду і рибу, яка пропливає повз. 

Зі слів місіс Джонсон, ця ман-
дрівка благотворно позначається 
на їхніх із Меттом стосунках. «Тут, 
якщо поваримося, ніхто дверима 
не грюкає — іти просто нікуди, то 
все вирішуємо одразу», — сміється 
жінка. 

«Ми багато чули про те, як 
люди відкладають свою мрію до 
виходу на пенсію. Але в такому 
віці багато бажань уже просто не-
здійсненні. Скоро наша подорож 
завершується, хотілося би, щоб 
емоцій і вражень від неї вистачило 
на все життя», — завершила свою 
оповідь героїня цієї життєстверд-
ної історії. 

Лікарі, що знущалися над 
пацієнтом під наркозом, 
«влетіли» на 500 тисяч «зелених» 
Американець відсудив колосальну суму — $500 тис. 
— за те, що лікарі насміхалися над ним під час коло-
носкопії, поки він був під наркозом. Перед процедурою 
чоловік увімкнув диктофон на смартфоні, щоб записати 
усі рекомендації медиків. Та коли пацієнт прослухав за-
пис дорогою додому, то почув, як лікарі знущаються над 
ним. «Після 5 хвилин розмови мені хотілося заїхати вам 
по пиці», — зверталася до непритомного анестезіолог. 

16


