
Індійське містечко Аліпурдуар 
стало об’єктом паломництва 

для жителів штату Західна Бенга-
лія: тут живе «божество» з 37-сан-
тиметровим хвостом. Городяни 
з великою шаною ставляться до 
35-річного Чандре Ораона через 
його анатомічні особливості: на 
спині індійця росте хвіст. Вони 
впевнені, що чоловік є реінкарна-
цією індуїстського хвостатого бо-
жества Ханумана. А скептикам на 
їхні закиди відповідають, що Чан-
дре володіє такою, безсумнівно, 
божественною рисою, як здатність 
лазити по деревах без зусиль. 

Паломники долають величезні 
відстані, щоб зцілитися, торкнув-
шись «священного» хвоста. «В 
племінника був сильний жар, — 
розповідає Моніка, що прийшла в 
Аліпурдуар. — І лише після благо-
словення Чандре малюк одужав. 
Упевнена, він є втіленням Хану-
мана». 

Попри славу, Ораон зізнаєть-
ся, що бути хвостатим не завжди 
добре. «Коли був маленьким, діти 
з села дражнили мене. А потім ді-
вчата відмовлялися знайомити-
ся зі мною через хвіст. Правда, в 

2007 році мені вдалось одружити-
ся, але у нас із Маїн нема взаємо-
розуміння», — відзначає він. 

Дружина Маїн каже, що їхнє 
сімейне життя не склалося через 
спосіб життя чоловіка: «Він по-
стійно лазить по деревах, як та 
мавпа. До того ж його зовніш-
ність…». 
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Хвіст на спині перетворив індійця 
на божество 

Підліток із Бангладеш ризикував життям, 
рятуючи оленятко 

Екстремал 
без страховки 
піднявся 
на найвищий 
довгобуд світу 

У Нью-Йорку пройшов собачий показ мод 

Найдорожчий мед продають у Туреччині 

Англієць малює величезні картини 
на асфальті 

Юний житель округу Ноакха-
лі, що в Бангладеш, на ім’я 

Белал без зволікань кинувся в гір-
ську річку, щоб врятувати безпо-
радне оленя, яке тонуло. 

Хлопець міг і сам захлинутися 
у бурхливому потоці води, проте 
ризикнув власним життям, щоб 
витягти наполохане маля. 

Очевидці підбадьорювали смі-
ливця вигуками, стоячи на березі. 
А один із них зробив кілька уні-
кальних знімків дивовижного по-
рятунку. 

Відомий в Інтернеті любитель екс-
триму киянин Віталій Раскалов у 

своєму блозі поділився підкоренням 
чергового хмарочоса. Цього разу 
руфер (від англ. roof — дах; той, хто 
лазить по дахах) пробрався на вер-
шину недобудованої Шанхайської 
вежі заввишки 650 м. Вежа є най-
вищим довгобудом у світі й другою 
за висотою будівлею, поступаючись 
лише багатоповерхівці «Бурдж Халі-
фа» в ОАЕ. 

Віталій відмовився від страхов-
ки, а сама вилазка була нелегальною. 

У Нью-Йорку днями відбувся 
показ мод для песиків. Влас-

ники потішних цуциків показа-
ли своїх улюбленців у розкішних 

вбраннях і з вигадливими зачіска-
ми. Чотирилапі вийшли настільки 
кумедними, що не залишать без 
посмішки нікого. 

Найдорожчий мед у світі про-
дають у Туреччині за 6800 дол. 

за 1 кг. Його витягують із печери з 
глибини 1800 м у містечку Артвін, 
що на північному сході країни. 

Як стверджує Гуней Гандуз, 
місцевий бджоляр, цей мед на-
стільки дорогий, бо його дуже 
важко добути. Гандуз, пасічник 
третього покоління, побачив 
бджіл, що влітають у глибоку пече-
ру, в 2009 році. Він відстежив їхній 
шлях і зрозумів, що внизу є медові 
стільники. Але дістатися дна під-
земелля змогли тільки професійні 

альпіністи, яких найняв Гуней. Там 
вони зібрали 18 кг меду, що сті-
кав зі сферичних стін. Потім його 
проаналізували в лабораторії у 
Франції і з’ясувалося, що це висо-
коякісний, насичений мінералами 
мед. Перший кілограм продали за 
€45 тис. на французькій фондовій 
біржі. Другий купили фармацевти 
з Китаю, заплативши €28 тис. 

Зараз мед коштує €5 тис. Про-
дається він у баночках по 170 і 
250 г. І клієнти не можуть не усві-
домлювати, що кіло вартує, як ма-
ленький автомобіль. 

Пітер Гібсон, художник із Мон-
реаля, в 2011 році почав кам-

панію для того, щоб заохотити 
міську владу зробити більше вело-
сипедних доріжок. І хоча це була 
просто громадянська позиція, та 
дуже професійна — величезні ма-
люнки на асфальті. Пітера з цього 
приводу намагалися притягнути 
до кримінальної відповідальності 
нібито «за суспільну шкоду». Та 
він подобався людям, і йому скрізь 
надавали підтримку, що допомогло 
уникнути неприємностей. 

Згодом Гібсон узяв собі псевдо-
нім Roadsworth — поет доріг — і 
став перетворювати стоянки, авто-
шляхи і тротуари в художні твори. 
Тепер він додає в них елементи гу-
мору: зграї гусей нападають на де-
рева, а сардини рухаються разом із 
пішоходами. 

Заєць Віталік щодня зустрічає літаки 
в столичному аеропорту 

У міжнародному аеропорту 
«Київ» у Жулянах біля злітних 

смуг оселилося сімейство зайців. 
Найсміливіший із них щодня ви-
ходить дивитись, як прилітають і 
відлітають літаки. При цьому стає 
на задні лапи. 

Працівники аеродрому назва-
ли звірка Віталіком на честь фото-
графа летовища Віталія Несенюка, 
який його зняв. «Зайців на терито-

рії аеропорту багато. Купа слідів на 
снігу! А цей стояв у 20-градусний 
мороз і уважно розглядав літаки. 
Я бачив його тут кілька разів, але 
того дня не зміг утриматися, щоб 
не сфотографувати», — розповів 
Віталій Несенюк. 

«Тваринка живе на території 
нашого аеродрому і спостерігає за 
літаками. Віталік харчується морк-
вою, що постачається в аеропорт. 
Це наш підшефний заєць! Справ-
жній любитель авіації, незважаю-
чи на морози та шум моторів», — 
жартують у прес-службі «Києва». 

«Аеропорт — це режимний 
об’єкт, і тут не так багато людей. 
А території аж 26 га — є де розгу-
лятися різній живності. Ми часто 
бачимо тут зайців, лисиць, качок, 
тхорів, білок, їжаків і навіть бо-
брів. Іноді вони перебігають зліт-
но-посадкові смуги, адже їм пра-
вила не писані», — каже Несенюк. 

Коханий Марини Александрової тішить 
її оригінальними подарунками 

Популярна російська актриса Ма-
рина Александрова дала відвер-

те інтерв’ю, в якому зізналася, що, 
коли ще не була одружена, режисер 
і майбутній чоловік Андрій Болтен-
ко буквально підкорив її своїми по-
дарунками та широкими жестами. 
Крім того, з’ясувалося, що у них 
дуже багато спільного. 

Ще на стадії залицянь Андрій 
віддав ключі від свого автомобіля 
Марині, щоб вона могла покатати-
ся в своє задоволення. Навіть після 
одруження режисер продовжує об-
даровувати акторку незвичайними 
подарунками. 

«Андрій готовий на широкі жес-
ти. Він возив мене з Москви у фан-
тастичні подорожі, коли я навіть 
не знала, куди ми прямуємо. Пода-
рував шматочок дитинства — ескіз 
Юрія Норштейна «Їжачок у тумані» 
з мого улюбленого мультфільму. А 
ще — журнал «Радянський екран» 
за серпень 1982 року — мій місяць і 
рік народження. Так що з фантазією 
у мого чоловіка все добре», — розпо-
віла щаслива Александрова. 

Популярна актриса впевнена, 
що їхня з Андрієм зустріч була ви-
значена долею, адже в їхніх життях 
на диво багато збігів. Артистка роз-
повіла, що чоловік народився з її ма-
мою в один день, 14 липня. Батьки 
Александрової та Болтенка прожи-
ли в шлюбі багато років. Обидві їхні 
бабусі мають рідкісне ім’я Леокадія, 
а скорочено — Льоля, в обох є дід 
Віктор Васильович. Крім того, тата 
Марини теж звати Андрій. 

Зараз у пари підростає синочок 
Андрійко. Та на одній дитині Алек-
сандрова зупинятися не збирається. 
«Ми хочемо як мінімум трьох… Уза-
галі, круто знову повернутись у ди-
тинство! Прокидатися від того, що 
твій малюк обіймає тебе за шию й 
посміхається, — це щастя», — поді-
лилася зіркова матуся. 

Чоловік проходив 20 років 
із шпаргалкою у вусі 
Жителеві Саудівської Аравії почав докучати гострий 
вушний біль. Чоловік вирішив, що це звичайний отит, і 
пішов до отоларинголога. Та шоковані лікарі витягли з 
його вуха незвичайний предмет — шкільну шпаргалку, 
яку він запхав туди 20 років тому. На цей клаптик паперу 
аравієць розраховував, коли складав один із шкільних 
іспитів. Він дійсно непогано закінчив школу, потім вуз і, 
напевно, ніколи б не згадав про підказку, сховану в вусі, 
якби вона сама не нагадала про себе. 

16


