
Улюблениця на кличку Поппет 
вижила після години прання 

при 50 градусах. Кошеня стрибну-

ло у пралку, коли 27-річна англійка 
Лора Джилхолм кидала в барабан 
одяг. «Я встигла наполовину за-
вантажити машинку, коли Поппет 
сховалась у білизні та зачаїлася. 
Зрозуміла, що сталося, лише коли 
відкрила дверцята після прання. 
Поппет лежала всередині», — роз-
казує жінка. Ветеринару вдалося 
повернути кошеня до життя, та 
воно не засвоїло урок. «Перше, що 
зробила ця бешкетниця, — стриб-
нула прямо в сушарку. Та я стежи-
тиму, щоб історія не повторилася», 
— запевнила Лора. Поппет вико-
ристала одне з дев’яти життів. 
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Ветеринар воскресив кошеня після 
годинного прання в машинці 

24 роки прожив із серцем у животі 

Дитина, яку може 
вбити світло, живе 
в темряві 

Безстрашні дев’ятирічні дівчатка 
виконують смертельні трюки 

В Аргентині відбувся чемпіонат світу 
з салонного танго 

Китайці замурували сина на 30 років 

У Китаї 24-річний хлопець на 
ім’я Хуанг Ронгмінг усе життя 

прожив із серцем у животі й увесь 
цей час був на волосині від смерті. 

Вроджене зміщення серця — 
дуже рідкісне захворювання і тра-
пляється у п’яти немовлят на міль-
йон. Як пояснюють медики, люди 
з такою вадою довго не живуть. 
Хлопця могла врятувати операція 

ще в дитинстві, але у його батьків 
забракло грошей, щоб її оплатити. 
Ніхто навіть не сподівався, що він 
виживе, а тим паче проживе до 24 
років. 

Батьки Хуанга були готові до 
того, що їхній син може помер-
ти в будь-який момент. Він не міг 
нормально ходити, страждав від 
задишки. 

Після пересадки кісткового мозку 
в дворічного Лейтона (Брита-

нія), що мав лейкемію, діагностува-
ли світлочутливість: через дію світ-
ла й ультрафіолету шкіра малюка 
вкривається опіками. Він не може 
гратися з іншими дітками на вулиці, 
а мама шість разів на день мастить 
тільце сина кремом від засмаги, на-
віть коли він у помешканні. 

Після того як Лейтону переса-
дили кістковий мозок, хлопчик за-
лишився без імунної системи, що, 
на думку лікарів, і стало причиною 
світлочутливості. 

«Виходимо з сином на свіже по-
вітря тільки вночі, і то сидимо в 
машині з тонованим склом і конди-
ціонером. Вікна в будинку постійно 
зашторені», — розповіла в інтерв’ю 
22-річна Зоя, мати хлопчика. 

Після операції лейкемія Лейтона 
на стадії ремісії. Медики сподіва-
ються, що світлочутливість мине. 

Роза Пауелл і Флейм Бревер не 
бояться виконувати акроба-

тичні трюки на крилах старовин-
них біпланів. 

«Ми ніби птахи», — діляться 
враженнями двоюрідні сестрички, 
які є наймолодшими повітряними 
акробатками. 

Два літальних апарати з ді-
вчатками, яким, здається, не зна-
йоме відчуття страху, летять зі 
швидкістю 160 км/год. 

Кузини стали третім поколін-
ням у сім’ї, яка заробляє на про-
життя, виконуючи трюки на ста-
рих «Боїнгах Stearman». 

Школярки пішли на такий 
крок, щоб зібрати кошти на ліку-
вання 6-річного друга, який хворіє 
на м’язову дистрофію Дюшена. 
Їхні дідусі-пілоти теж узяли участь 
у цьому благодійному заході. 

В Аргентині відбувся чемпіонат 
світу з салонного танго на ста-

діоні Luna Park. Уперше в історії 
танцювального змагання у ньому 
брали участь одностатеві пари. 
Втім, перші місця посіли тради-
ційні: певно, танець пристрасті все 
ж таки мають виконувати чоловік 
і жінка. 

Перемогу вибороли Максимі-
ліано Крістіані та Джесіка Арфе-
ноні. Вони отримали грошову ви-
нагороду в розмірі $7 тис. і квитки 
у Париж, де також мають виступи-
ти. Друге і третє місця теж діста-
лись аргентинцям. 

За правилами салонного танго, 
танцівники мають постійно під-
тримувати тісний фізичний кон-
такт, рухаючись лише за годинни-
ковою стрілкою. Їм дозволяється 
виконувати різні фігури, поворо-
ти, але не можна підіймати ноги 
вище колін. 

У змаганнях, які тривали аж 
два тижні, взяло участь півтисячі 
пар із 37 країн. 

Китаєць прожив 30 років у 
«кам’яному мішку». Подруж-

жя Ватау і Сяо Хун Донг, що про-
живає в китайській провінції Фуц-
зян, побудували для свого сина 
спеціальну кам’яну клітку в саду і 
тримали його там три десятиріччя. 
Таким чином вони хотіли захис-
тити свого психічно нездорового 
сина від суспільства, щоб він ніко-
му не нашкодив. 

«Турботливі» батьки спору-
дили для свого 16-річного сина 

кам’яну камеру, коли запідозрили 
у підлітка психічні відхилення. 
Вони намагалися його лікувати, 
але безуспішно. А коли закінчи-
лися гроші, вирішили ізолювати 
хлопця від людей назавжди. 

Зараз подружжю — майже по 
70 років, їхньому синові — 46. При 
цьому батькам небайдужа доля 
дитини: старенькі зізналися, що 
дуже занепокоєні тим, що станеть-
ся з їхнім хлопчиком, коли вони 
помруть. 

Моніка Белуччі та Венсан 
Кассель розлучилися 
Італійська актриса Моніка Белуч-

чі та французький актор Венсан 
Кассель більше не пара. Подружжя 
розірвало стосунки після 17 років 
спільного життя. Про це сповістив 
речник Белуччі. 

Представник 48-річної акторки 
офіційно повідомив, що Моніка та 
Венсан більше не разом. Наразі не 
відомо, чи пара вже розпочала шлю-
борозлучний процес. Так само реч-
ник не пояснив, що стало причиною 
розколу сім’ї. 

Через кілька днів Белуччі проко-
ментувала своє розлучення з фран-
цузьким актором. В інтерв’ю жур-
налу L’Express зірка кіно зізналася, 
що вони з чоловіком дуже різні. 

«Наш спосіб життя став причи-
ною нашого розлучення, проте ми 
завжди будемо кохати одне одного. 
Незважаючи на те, що наші шляхи 
розійшлися, ми назавжди залиши-
мося близькими», — сказала Моні-
ка. 

Подружжя мало досить див-
ний «гостьовий» шлюб. «Венсан і я 
— два різних світи. Я не знаю його 
друзів, він не знає моїх. У нас різне 
життя. Іноді я виходжу зі свого сві-
ту, а він — зі свого, і ми зустрічаємо-
ся. Кожен із нас дуже незалежний, і 
для нас це єдиний спосіб залишати-
ся разом», — колись казала Белуччі 
про свої стосунки з Касселем. 

Белуччі та Кассель познайоми-
лися в 1996 році на знімальному 
майданчику. Закохані були разом 
протягом трьох років, перш ніж 
одружитись у Монако. У шлюбі в 
італійської актриси та французь-
кого актора народилося дві дочки: 
Діва та Леоні. 

В останні роки Моніка з Венса-
ном жили на кілька країн: Італію, 
Францію, Бразилію і Великобрита-
нію, розриваючись між роботою та 
особистим життям. 

Прикордонники затримали 
чоловіка, який утік від 
дружини з Росії на тракторі 
На Харківщині прикордонники затримали 48-річного 
українця, який намагався незаконно перетнути кордон 
на тракторі. Як з’ясувалося, затриманий мешкав у 
цивільної дружини, громадянки Росії, в одному з при-
кордонних сіл. «Посварившись із коханою, чоловік 
вирішив повернутися додому в Україну. Випивши, він 
не придумав нічого розумнішого, як викрасти трактор 
тестя» , — повідомили у прес-службі прикордонників. 
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