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Китайська пара продала 
своїх дітей задля відеоігор
Подружжя Лі продало своїх дітей. Поліції про це 
повідомила мати Лі Ліна, коли пропав її третій 
онук. Пара зустрілась у 2007-му в інтернет-кафе та 
зблизилася через любов до ігор. У 2008-му в них 
народився син, у 2009-му — дочка. Тоді й задума-
ли продати дитя, щоб заробити на ігри. Геймери 
продали доньку за три тисячі юанів (500 дол.) і 
відразу витратили гроші. Тоді вирішили продати і 
старшенького — отримали 4,6 тис. дол. Сина, що 
народився у 2010-му, продали за 30 тис. юанів.

Скарлетт Йоханссон відмовила 
морському піхотинцю
Голлівудську акторку Скарлетт Йо-

ханссон, зірку фільмів «Залізна лю-
дина-2» та «Обіцяти — не означає одру-
житися», запросили на традиційний бал 
американських морських піхотинців. 
На захід дівчину покликав сержант 
Дастін Уільямс. Військовий розмістив 
послання, адресоване Йоханcсон, на 
«YouTube». 

Скарлетт Йоханссон відмовила сер-
жантові Уільямсу, пояснивши, що на 
цей вечір у неї інші плани. Як вибачення 
акторка надіслала Дастіну пляшку шам-
панського. 

Нагадаємо, торік 26-річна Скарлетт 
Йоханссон розсталася з чоловіком Ра-
йаном Рейнольдсом. Потім п’ять місяців 
зустрічалася з актором Шоном Пенном, 
але їхній роман закінчився на початку 
літа. А через кілька тижнів після розста-
вання з Пенном акторку запримітили у 
товаристві іншого колеги по цеху — зір-
ки «Вечірки у Вегасі» Джастіна Барти.

Традиційний бал морпіхів, на який 
Йоханссон одержала запрошення, від-
будеться 10 листопада в Олбані, що у 
штаті Джорджія.

Сержант Уільямс — не перший аме-
риканський морпіх, який запропонував 
зірці супроводжувати його на бал. Поча-
ток цієї тенденції поклав сержант Скотт 
Мур, який покликав на гулянку акторку 
Мілу Куніс. Вона, на відміну від Йоханс-
сон, погодилася прийняти запрошення 
вояка й відправитися з ним на танці у 
листопаді.

Приклад Мура надихнув також ка-
прала Келсі де Сантіс, яка у свою чергу 
покликала на бал морських піхотинців 
колегу Куніс по фільму «Секс по дружбі» 
Джастіна Тімберлейка. Вочевидь, Келсі 
вибрала Тімберлейка тому, що саме він 
умовив Мілу Куніс прийняти пропози-
цію сержанта Мура. І дівчина таки не 
прогадала — Джастін охоче погодився 
супроводжувати її на імпрезу.

НА ВОЛОСИНІ ВІД ЗАГИБЕЛІ 

Жінка просиділа 20 годин в авто, 
яке балансувало на краю прірви

Жінка-водій із Великобританії 
провела 20 годин у машині, 

яка зависла на краю прірви, боя-
чись поворухнутися. Дивовижні 
кадри її порятунку показали всі 
провідні телеканали світу.

56-річна Лін Вентон їхала на 
«Vauxhall Vectra» уздовж Корну-
ольського узбережжя, коли через 
густий туман загубила дорогу, а її 
автомобіль покотився з гори.

Машина, перекинувшись кіль-
ка разів, пролетіла майже 70 ме-
трів і зупинилася за кілька метрів 

від скелястого обриву. Поранена 
жінка не знепритомніла, та у неї 
почалася кровотеча з порізів на 
тілі.

В очікуванні рятувальників 
Лін сиділа в автомобілі двадцять 
годин. Вибратися самостійно вона 
не могла, адже будь-який рух міг 
спровокувати падіння авто зі 
100-метрової висоти в море.

Виявив її місцевий мешка-
нець, який здійснював ранкову 
пробіжку. «Я навіть не думав, що 
в машині хтось є, коли спустився 
до неї. Але побачив там жінку в 
шоковому стані», — розповів він. 
Чоловік викликав рятувальників і, 
очікуючи на допомогу, намагався 
заспокоїти Лін.

Рятувальники спочатку за-
кріпили машину сталевими ле-
бідками, а потім витягнули пані 
на рівнину. Жінку на вертольоті 
відправили до госпіталю, однак 
її травми виявилися неважкими: 
лікарі діагностували шок, висна-
ження, порізи та забиття на ногах 
і тілі.

ТРЮК 

Британський підліток проїхався 
по озеру на велосипеді

Англійський школяр Метт 
Уайтхерст проїхався на вело-

сипеді поверхнею озера Беттермір 
у графстві Камбрія (Британія).

16-річний юнак виконав трюк 
у рамках благодійної акції зі збору 
коштів постраждалим від повені, 
яка сталася в Озерному краї у 2009 
році, пише «Th e Daily Mail».

Уайтхерст надав журналістам 
фотографії, на яких зображено, як 
він їде поверхнею озера, але при 
цьому відмовився розкрити секрет 
виконання витівки.

Хлопець також запевнив, що 
свідками його викрутасів стали 
безліч людей і всі вони можуть 
підтвердити, що знімки не підро-
блені.

Видання у свою чергу висунуло 
кілька версій того, як юний брита-

нець зміг проїхати по воді.
Так, журналісти припустили, 

що Метт міг приєднати до вело-
сипеда якийсь плавучий пристрій, 
що діє за принципом рятувального 
жилета, або ж проїхати по озеру в 
місці, де близько до поверхні води 
розташована піщана коса.

ВДОМА ЛІПШЕ 

Свині-втікачки повернулися до 
господаря, пропливши 1,5 км

Курйозний інцидент стався в 
Шотландії минулого тижня. 

Свині, перевезені на маленький 
острів Лонга на північному заході 
від узбережжя країни, повернули-
ся на материк своїм ходом. Причо-
му для цього їм довелося проплис-
ти в морі близько 1,5 км.

А «депортував» свинок Мері та 
Траффл на острів їхній господар — 
Джеймс Кемерон. Уже наступного 
дня фермерові зателефонував його 
знайомий, який побачив у морі 
двійко льох, що пливуть у напрям-
ку до шотландського узбережжя. 

Поява двох відважних плавців 
на березі викликала справжній 
ажіотаж серед місцевих жителів.

«Це було неймовірно, — при-
гадує очевидець. — Коли свині ви-
йшли з води на берег, вони тремті-
ли та виглядали переляканими».

Фермер спочатку не повірив, 
вирішивши, що його розігрують. З 
його слів, у Шотландії на материку 
у нього було велике господарство. 
«Раніше я відвозив овець на острів 
Лонга, і вони сприймали це абсо-
лютно спокійно», — каже Джеймс. 
Але свиням умови життя на остро-
ві, вочевидь, не сподобались.

«Я більше не везтиму їх на 
Лонгу. Вони дали мені зрозуміти, 
що не в захваті від такого життя, 
тож я вирішив залишити їх на ма-
терику», — розповів Кемерон.

КОНКУРС 

Американці обрали королеву 
краси серед пенсіонерок

В Алабамі відбувся конкурс кра-
си серед пенсіонерок, які жи-

вуть у будинках престарілих. У 
боротьбі за корону взяли участь 
75 мешканок подібних установ для 
людей похилого віку з усього шта-
ту. Кожна з конкурсанток захища-
ла честь свого будинку для літніх 
людей. 

У фінал пройшли тільки де-
сять бабусь, яким на заключному 
етапі конкурсу потрібно було ви-
ступити перед журі та розповісти 
історію свого життя.

Переможницею змагання ста-
ла 100-літня Фелма Шрімшайєр. 
Жінка живе в будинку престарілих 
у невеликому містечку Андалусія, 
інформує ТСН.

Літня пані вразила суддівську 
колегію розповіддю про себе. Баб-
ця поділилася спогадами про по-
дорож по всіх штатах США, канад-

ських провінціях і більшій частині 
Європи. Також Шрімшайєр роз-
казала про службу в армії під час 
Другої світової війни та про інші 
заняття і події, що відбувалися в 
її житті.

За перемогу Фелмі, за традиці-
єю конкурсів краси, вручили коро-
ну, букет квітів і грамоту.

ЕКСЦЕНТРИЧНО 

Британка вкрила тату 85% тіла на 
честь розлучення

41-річна британка Джекі Мур 
вкрила татуюванням майже 

все тіло. Такою ексцентричною ви-
тівкою жінка відсвяткувала розлу-
чення з чоловіком, інформує ТСН.

«Я пішла в салон зробити та-
туювання, щоб залишити позна-
чку на своєму тілі на пам’ять про 

розлучення. Мені хотілося почати 
новий етап свого життя. І мені по-
щастило! Я отримала не лише тату, 
але й нове кохання!» — розповіла 
Джекі Мур.

85% тіла жінки вкриті чорни-
лом — обличчя, спина, руки, ноги. 
На її шкірі намальовані павутина з 
величезними тарантулами, бабка, 
відкрите око, квіти та візерунки.

Всі татуювання обійшлися б 
англійці в 22 тисячі доларів, але 
особистий майстер Джекі — її но-
воспечений бойфренд. Той самий 
татуювальник, у салон до якого 
жінка завітала, щоб залишити 
згадку про розрив старих сто-
сунків. Відтоді лише він набиває 
малюнки на тілі Мур, звісно, без-
коштовно. 

Люди реагують по-різному на 
незвичайний зовнішній вигляд 
Джекі, яка працює в приватній 
школі Оксфорда садівником.

«Деякі дуже люб’язні та просто 
роздивляються, інші дивляться з 
огидою та засуджують мене», — 
поділилася Джекі, яка дуже пиша-
ється своїми татуюваннями.

Розмальоване вигадливими ві-
зерунками тіло пані Мур вражає, 
проте світовий рекорд встановила 
Джулія Гнус із Каліфорнії, у якої 
татуюваннями вкрито 95% тіла.

ХИМЕРА 

У Тихому океані 
знайшли черепаху з 
«осиною талією»

У Тихому океані знайшли черепаху 
з надзвичайно тонким черевом. 

Черепашка застрягла в пластиково-
му кілечку, що впало на дно океану, 
та не змогла вибратися. З роками її 
панцир набув химерної форми ві-
сімки.

Замість монолітного корпусу у 
черепахи нестандартно вигнутий 
панцир, стягнутий червоним плас-
тиковим кільцем, повідомляє tsn.ua.

Як не старалася бідолаха позбу-
тися пластмасових «кайданів», це їй 
так і не вдалося. Йшли роки, черепа-
ха дорослішала, а обруч усе не зні-
мався. З часом він буквально вріс у 
панцир. Варто уявити, скільки болю 
завдав цей елементарний продукт 
життєдіяльності людини безпорад-
ній тварині.

Змінилася не тільки зовнішня 
структура тіла черепахи, а й усі вну-
трішні органи. Інакше обруч пере-
тиснув би систему травлення, і тва-
рина померла б від виснаження.

Морські черепахи постійно за-
ковтують неїстівне сміття разом із 
їжею. Учені б’ють на сполох: людина 
настільки впливає на довкілля, що 
навіть у найдавніших рептилій по-
чались аномальні відхилення.
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