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Американець побив свою
подружку живим пітоном

Щотижневик «Відомості.UA»

У США житель штату Массачусетс побив свою дівчину
живою змією. Зайшовши до неї у ванну з пітоном, він
почав бити ним дівчину, після чого викинув змію у
воду. 34-річна Кейт Паро одержала синці на руках, животі й спині. А ось удав від отриманих травм і шоку помер. Після нападу на подружку чоловік утік із квартири, та через кілька годин сам прийшов у поліцейський
відділок із покаянням. Йому висунули звинувачення
у фізичному насильстві, псуванні майна, жорстокому
поводженні з тваринами та викраденні 250 доларів.
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Вікторія Бекхем заради кар’єри
поміняє прописку
К

олишня учасниця гурту Spice
Girls Вікторія Бекхем стала
дизайнером року за версією відомого модного порталу WGSN
на церемонії Global Fashion
Awards.
«Упродовж усього п’яти років Вікторія Бекхем перейшла
від кількох суконь до створення
сучасного та популярного модного бренда. Не надаючи великого значення упередженому
ставленню циніків, вона зуміла
отримати схвалення багатьох
критиків. Безперечно, це її рік»,
— зазначили судді.
Пані Бекхем стала майстром
одягу для червоної килимової
доріжки. Її вбрання обирають
багато знаменитостей, такі як
Камерон Діаз, Бейонсе, Кейт
Вінслет, Наомі Воттс, Гвінет Пелтроу, Єва Лонгорія, Дженніфер
Лопес і Блейк Лайвлі.
Тож не дивно, що після таких тріумфів сімейство Бекхемів, яке зараз дислокується в
Лос-Анджелесі, надумало перебратися до Нью-Йорка. Та й додаткових стимулів для переїзду
назбиралося.
Одним із них є те, що контракт Девіда Бекхема з футбольною командою LA Galaxy добігає
кінця 31 грудня. Кажуть, продовжувати його він не збирається,
але й іти назавжди з великого
футболу теж не хоче.
«Я не знаю, та поки буду радий грати в плей-оф, а там подивимось, як моє тіло почуватиметься. Навіть коли завершу
кар’єру футболіста, у мене точно
з’явиться бажання робити щось
іще й бути кращим у цьому», —
каже Девід.
Діти підростають, і, кажуть,
Вікторія шукає елітну школу для
хлопців саме у Нью-Йорку.

-річна мешканка Техасу
Шейла Юбенк вирішила
будь-що отримати позаплановий
вихідний й розіграла задля цього
викрадення.
Посеред тижня жінка, проігнорувавши роботу, поїхала у власних
справах. Після приємно проведеного дня вона зв’язала себе на
задньому сидінні легковика і спокійно лягла спати, чекаючи, поки
її знайде поліція. Правоохоронцю
ж заявила, що невідомий чоловік
викрав її біля банкомата і, погрожуючи ножем, змушував їздити
містом у пошуках наркотиків. Зі

-річна американка знайшла
екстравагантний спосіб заробляти гроші — вона продає свої
обійми. Через такий дивний бізнес
дівчину почали називати ледь не
повією. Насправді ця робота до-
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Чоловік зі штучною ногою забіг
на 103-й поверх хмарочоса
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-річний американець із біонічною ногою пішки дістався 103-го поверху висотної будівлі
в Чикаго. Для цього чоловікові на
протезі довелося подолати дві тисячі сходинок.
Інвалід утратив гомілку внаслідок ДТП, але не зламався та
пристосувався до життя. Й навіть
узяв участь у щорічному благодійному забігу на вершину хмарочоса, на що здатна навіть не кожна
цілком здорова людина.
Упродовж години з ентузіастом бігли ще три тисячі людей.
Освоїти унікальний протез, що
керується думкою та коштує вісім
мільйонів доларів, чоловікові вдалося завдяки медичному експерименту.
Американець сподівається, що
його приклад надихне людей, які

З

акохані підлітки з концтабору в
Угорщині Томас Бек та Едіт Гріман, яких доля розлучила в 1944му, знайшли одне одного через 60
років.
Виснажені
й
перелякані,
15-річний Том і 14-річна Едіт опинилися серед 100 дітей, які потрапили в ув’язнення в табір смерті

слів ошуканки, злочинець зв’язав
її, а потім кинув у авто.
Та поліція має іншу версію. Переглядаючи запис із камер спостереження на заправці, де того дня
помітили машину Шейли, копи
побачили, як задоволена жінка в
час її нібито викрадення купувала
лотерейні білети. Пізніше докази
знайшли в її сумочці. Після цього
пані зізналася, що зранку подумала, ніби це вдалий день, щоб спробувати щастя в лотереї. Тоді їй і
сяйнула ідея з викраденням. Тепер
Юбенк загрожують звинувачення
за неправдиві свідчення.

У Польщі живе
найменша в світі
собачка

втратили кінцівки, бути активними, а вчені зможуть продовжити
розробку протезів.

зволила Джекі Семюел заробляти
до $260 на день, а самотнім людям
— отримати свою порцію тепла й
затишку.
Компанія Джекі має назву The
Snuggery, що в перекладі з англійської означає «затишна кімната».
Дівчина пояснює, що люди потребують обіймів із різних причин:
когось покинула дівчина чи дружина, а дехто приходить просто з
цікавості.
Послугами Джекі користуються навіть пенсіонери та ветерани
війни. Година роботи «обійматора» коштує $60. Завдяки цьому
дівчина оплачує навчання та забезпечує сина. Бізнес почав розвиватися так добре, що їй довелося
взяти на роботу ще одну людину
для обіймів.

під час Другої світової. Вони подружилися та всіляко підтримували одне одного. Та коли Томасу
випав шанс утекти, він вирішив
скористатися ним і залишив у неволі свою кохану. Лише через десятиліття Бек дізнався, що Едіт не
лише вижила, а й переїхала у його
місто. Взнавши, що його перше
кохання живе в Мельбурні, пенсіонер зважився написати жінці електронного листа. Невдовзі вони побачилися. Попри те, що прожили
всі ці роки далеко одне від одного і
створили сім’ї, обоє зізналися, що
завжди сподівалися на цю зустріч.
Ось уже чотири роки вони
живуть разом і не втомлюються
дякувати за другий шанс, який їм
випав у житті. «Ми такі щасливі!
Наш головний план — якомога довше бути поруч, щоби надолужити
згаяне», — заявили закохані.

Митець створює портрети знаменитостей
із сирних паличок

Н

авіть шкідливий фаст-фуд, що
загрожує населенню планети
пандемією ожиріння, може прислужитися мистецтву.
Так, компанія-виробник сирних паличок Cheetos найняла художника Джейсона Баалмана для
того, щоб створити портрети кандидатів у президенти США — Обами та Ромні — з їхньої хрусткої
продукції.
Кожна робота складається з
двох тисяч паличок. Розмір одного
портрета — 1×1,5 метра. До слова,
Джейсон Баалман й раніше ство-

рював зображення знаменитостей
із незвичайних матеріалів. Приміром, із кетчупу, різноманітних соусів і майонезу.

Британець одягнув одночасно понад 300
пар трусів

Американка заробляє 60 доларів на
годину за «обіймашки»
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Загублені закохані з концтабору
зустрілися через 60 років

Винахідлива жінка інсценувала своє
викрадення заради вихідного
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польському місті Яроцин народилася собачка Мейсі, метис
йоркширського тер’єра, яка в свої
три місяці важить усього 100 грамів
і, найімовірніше, більше рости вже
не буде.
Крихітний тер’єр, що вміщається в чашці, є найменшим цуценям у
світі й претендує на звання найменшого собаки на планеті.
Мініатюрна Мейсі важить лише
трохи більше за хом’яка й легко ховається за банкою «Коли». Причому
зріст чотирилапої рекордсменки —
всього лише сім сантиметрів, а довжина тіла — 12 см.

нглієць побив світовий рекорд, одягнувши відразу 302
пари трусів.
Гері Крейг у 2010-му брав
участь у популярному шоу «Британія має талант» із оригінальним
номером — натягнув на себе 211
пар трусів. Досягнення увійшло
до Книги рекордів, але невдовзі
американка Джанін Кебліш побила його, нап’явши на себе 252 пари
спідньої білизни. Та 53-річний
чолов’яга вирішив повернути собі
титул переможця. Чи зреагує Джанін на такий виклик, невідомо.
Гері ж зізнається, що цей рекорд дався йому нелегко. Мовляв,
непросто натягти стільки спідньої
білизни, коли щороку старішаєш
і гладшаєш. Тож доводиться ще й
стежити за формою, щоби не набрати зайвих кілограмів.

