
Собака породи стаффордшир-
ський бультер’єр на кличку 

Нів, яка зникла в 2004-му, повер-
нулася до хазяйки, що проживає 
у Вустері (Великобританія), через 
дев’ять років. 

Коли Нів утекла, їй було три 
роки. Господиня Мелісса Мей де-
який час шукала улюбленицю, але 
вирішила, що та вже не знайдеть-
ся. А на початку грудня їй несподі-
вано подзвонили з розміщеного в 
Солсбері притулку для тварин. 

Співробітники притулку зна-
йшли Нів приблизно за 128 км від 
того місця, де мешкає Мей. Собака 
жила на вулиці. Її вдалося впізнати 
завдяки мікрочипу. 

За словами Мелісси, повернен-
ня вихованки стало для неї «різд-
вяним дивом». Господиня каже, 
що собака «трохи оглухла і поси-

віла, але в іншому лишилася такою 
ж». Крім того, жінка зазначає, що 
Нів схудла, та в хорошій формі. 

Після дев’яти років розлуки 
Нів упізнала хазяйку й дуже зра-
діла їй, почавши облизувати Мей 
руки. 
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Зникла собака повернулася до господарів 
через дев’ять років 

Лареска Браун — найсильніша школярка 
Великобританії 

Випустили різдвяні 
консерви 
для геймерів 

Американець звів собі замок 
зі сміття 

Вийшов «еротичний» календар для курей 

Лареска Браун — 16-річна шко-
лярка з Великобританії, якій 

стати найсильнішою важкоатлет-
кою допомогла хвороба. Два роки 
тому в дівчини діагностували син-
дром гіпермобільності суглобів. 
Через недугу Лареска страждала 

від постійного болю, був великий 
ризик вивиху суглоба. Та британ-
ка не опустила руки і захопилася 
важкою атлетикою, що допомогло 
їй не тільки зміцнити м’язовий 
скелет, позбутися болів, а й стати 
найсильнішою школяркою країни.

Британська мережа магазинів, що 
спеціалізуються на продажі віде-

оігор, випустила до Різдва консерви 
для геймерів. У бляшанку в дев’ять 
шарів уклали невеликі порції тра-
диційних для цього свята частувань: 
омлет із беконом, різдвяний пирі-
жок, індичку з картоплею, м’ясну 
підливу, соус із сухарів, вершкового 
масла та молока, журавлинний соус, 
брюссельську капусту (або броколі) 
з фаршем, моркву з пастернаком і 
пряний пудинг. 

Страви розміщені в банці так, 
щоб їх можна було їсти протягом 
дня, поступово просуваючись від 
сніданку до вечері. Продукт орієнто-
ваний на фанатів комп’ютерних ігор: 
вони зможуть грати весь святковий 
день безперервно, врятовані від кло-
поту на кухні та миття посуду. 

Вартість «святкових» консервів 
становить 1,99 фунта. 

За даними Game, 43% геймерів 
Великобританії мають намір про-
вести Різдво за іграми. 

Житель штату Вашингтон Ві-
ктор Мур побудував справ-

жній замок зі сміття, що височіє 
над закинутим піщаним кар’єром 
і приваблює тисячі туристів у рік. 

Віктор із дружиною Боббі 
щасливо живуть у своїй химерній 
сміттєвій фортеці, на спорудження 
якої пішло не більше 500 доларів, 
уже понад 30 років, тож, припуска-
ємо, житло вельми комфортне. 

Завдяки своєму незвичайно-
му будинку пересічний шкільний 
учитель став справжньою знаме-
нитістю. 

У Великобританії випустили ка-
лендар на 2014 рік, орієнтова-

ний... на курей. У виданні можна 
знайти 12 фотографій когутів, віді-
браних із більше ніж сотні претен-
дентів на роль моделей. Календарі 

були видані на замовлення компа-
нії, що спеціалізується на вироб-
ництві яєць. 

На фото півні постали в обра-
зах голлівудських персонажів, та-
ких, наприклад, як Джеймс Бонд і 
Бетмен. Знімав птахів відомий фо-
тограф Ден Кеннеді. 

Зі слів представника фірми, 
згідно з результатами досліджень, 
кури несуться краще та почува-
ються щасливішими в оточенні 
самців. Оскільки ферми не можуть 
собі дозволити утримання живих 
птахів (у продаж надходять неза-
пліднені яйця), було вирішено роз-
важити самок хоча б зображення-
ми когутів. 

Тернополянин зібрав колекцію 
з 360 краваток 

«Колекціонувати краватки по-
чав дев’ять років тому, — 

розповідає тернополянин Борис 
Салабчук. — Я часто ходив у сто-
кові магазини. В одному натрапив 
на оригінальну яскраву краватку. 
Коли її вдягнув і прийшов на ро-
боту вітати жінок із 8 Березня, всі 
були приємно здивовані й увесь 
день звертали на мене увагу». 

Краватки зі своєї колекції 
чоловік поділив на тематичні, 
звичайні та VIP — для виходів 
на культурно-мистецькі заходи, 
концерти, театральні прем’єри та 
фестивалі, пише Gazeta.ua. «Віп-
краватки тримаю за склом. На де-
яких зображені картини, фрагмен-
ти полотен відомих художників: 
Леонардо да Вінчі, Моне, Гогена. 
Ті, які на щодень, зберігаю у ша-
фах із сорочками та костюмами. 
Щоранку обираю іншу — під на-
стрій», — розказує колекціонер. 

Улюблена краватка Бориса 
Богдановича — зелена, на якій зо-
бражена Мерилін Монро у купаль-
нику вишневого кольору. 

У колекції є новорічно-різдвя-
ні, пасхальні, спортивні краватки 
— на всі випадки життя. «На День 
знань завжди одягаю білу з фор-

мулами й цифрами. У театр — із 
зеленими театральними масками 
на чорному тлі», — розповідає 
Борис Салабчук, який щомісяця 
поповнює свою колекцію новим 
експонатом. «Річ має чимось заче-
пити, здивувати чи викликати по-
зитивну емоцію, ціна значення не 
має, — пояснює. — Дуже дорогих 
у мене нема». 

Борис Богданович охоче дарує 
колекційні аксесуари: «Краватку 
з зображенням ручки з золотим 
пером Parker презентував талано-
витому письменнику, одному сва-
ту — з написом «Агент 007», бо він 
працює рятувальником, другому 
— з олімпійською символікою, він 
якраз у тому комітеті». 

Крім оригінальних краваток, 
Борис Салабчук збирає ще кос-
тюмні хустинки. 

Настя Приходько розчарувалась у Москві 
та повернулася в Україну 
Вітчизняна співачка Анастасія 

Приходько не хоче жити у 
Росії. Півроку тому вона поїхала 
шукати щастя у Москві, але зго-
дом таки вернула в Україну. 

На Батьківщину артистка по-
вернулася заміжня та щаслива. 
Три місяці тому вона вийшла за-
між за своє перше кохання. Хто 
новий чоловік Приходько та чим 
заробляє, зірка не розповідає. 

Про обранця відомо, що він 
киянин, йому 30 років. Закохані 
не бачилися дев’ять років і зу-
стрілися випадково на дні наро-
дження друга. 

Приходько зізнається: на 
відміну від стосунків із бізнес-
меном Нурі Кухілавою, у шлюбі 
з нинішнім чоловіком вона по-
чувається справжньою жінкою. 

«І я, і він — ми дійсно один 
одного дуже любимо, і це моє 
перше кохання. Перше серйозне 
почуття ніколи не забудеш», — 
розповіла щаслива виконавиця. 

Трирічна донька артистки 
Нана полюбила вітчима як рід-
ного батька. За словами Насті, 
вона вже готова народити від ко-
ханого другу дитину. 

Що ж до Москви, то При-
ходько відзначила, що їй там 
не сподобалося. Велика конку-
ренція, вічні затори і постійний 
стрес. Артистка цього не витри-
мала. 

«Там немає ні друзів, ні прия-
телів, ні любові, ні туги, ні жалю. 
Там немає нічого. Це холодне 
сіре місто», — поділилася Настя. 

Співачка також розповіла, 
що вона щодня заходить на Єв-
ромайдан і возить туди їжу й 
одяг. 

«Я проти того, що коїться на 
Майдані, того, що били людей, 
били студентів. Я хочу, щоб моя 
дитина мала вибір», — заявила 
Приходько. 

У США п’яні Санта-Клауси 
влаштували бійку біля бару 
Біля одного з барів у Нью-Йорку після веселого свят-
кування близько десяти п’яних Санта-Клаусів влашту-
вали бійку. Розлючені чоловіки в червоних костюмах 
почали гамселити один одного прямо посеред вулиці. 
Інцидент зняли на камеру очевидці. Полісмени зараз 
намагаються встановити винуватця бійки. Відомо, що 
«дідусі» побилися після святкування в місцевому барі 
«Сантакона» (SantaCon) — з’їзду Санта-Клаусів із усієї 
країни, який також називають «Червоною загрозою» 
(започаткований у Сан-Франциско в 1994 році). 
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