
Фінська асоціація фелінологів 
уперше за своє існування наго-

родила п’ятьох котів званням героїв. 
Улюбленці, які отримали почесний 
титул, урятували життя своїх госпо-
дарів. Четверо з п’яти нагороджених 
цього року хвостатих — звичайні 
безпородні коти. 

До прикладу, один із котів на  
кличку Сімба врятував власника, ко-
трий страждає від діабету. Пухнастий 
уранці стрибнув до хазяїна в ліжко та 
почав наполегливо нявкати, дряпати 
його кігтями й бити лапами. Кіт бо-
ляче подер господарю вухо, той оста-
точно прокинувся і зрозумів, як йому 
зле. Тремтячими руками він виміряв 
рівень цукру в крові й усвідомив, що, 
якби не кіт, неминуче знепритомнів 
би й міг померти. 
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У Фінляндії 
нагородили п’ятьох 
котів, які врятували 
людські життя 

У Пекіні відгуляли масове собаче весілля 

Щоб урятувати своїх найважчих у світі 
трьох дітей, індієць ладний продати нирку

Австралія відправила коал на інший 
континент першим класом 

Неймовірний хамелеон із жіночих тіл 
вразив користувачів Мережі 

В столиці Китаю днями влашту-
вали масове собаче весілля. У 

церемонії, яка пройшла в одному з 
парків Пекіна, взяла участь 21 пара 
чотирилапих, а також їхні господа-
рі й численні гості. Деякі власники 
привезли своїх улюбленців на спор-
тивних кабріолетах і лімузинах. 
«Наречені» були вбрані в білі сук-
ні, а на кудлатих «женихів» одягли 

костюми і краватки-метелики. Під 
весільний марш господарям «моло-
дят» видали «свідоцтва про шлюб». 
На торжестві були присутні кілька 
олімпійських чемпіонів, які висту-
пили в якості свідків. Цей захід став 
показником не тільки любові людей 
до своїх улюбленців, але і швидкого 
розвитку індустрії послуг для влас-
ників домашніх тварин. 

В Індії батько чи не найважчих 
малюків у світі збирається про-

дати нирку, щоб знайти кошти на 
лікування дітей. Троє з чотирьох 
його дітлахів страждають від силь-
ного ожиріння, через яке втратили 
нормальне дитинство і можливість 
вільно пересуватися. 5-літня Йо-
гіта і трирічна Аніша важать 34 та 
48 кг відповідно. Їхній менший бра-
тик Харш у свої 18 місяців має вже 
15 кіло, пише The Daily Mail. 

За словами батька Рамешбаї 
Нандвана, його діти постійно голо-
дні й просять їсти. За тиждень ця 
трійця поглинає харчів, на які б ці-
лий місяць могли жити дві звичай-
ні сім’ї. Батьки не розуміють, чому 
малюки такі гладкі, адже у родині 
ніхто не мав ожиріння. Навіть їхня 
старша 6-річна дочка важить 16 кг. 
Нандван вважає, що викликати 
таку надлишкову вагу могло харчу-
вання малечі у перший рік життя. 

Австралія відправила чотирьох 
коал у Сінгапурський зоопарк. 

Щоправда, тварини діставалися 
туди з усіма зручностями літаком, 
і навіть із послугами стюардеси. 

На одному зі знімків бортпровід-
ниця пропонує коалі апетитне 
листя евкаліпта. 

У Мережі з’явилося захопливе 
відео з яскравим хамелеоном, 

який флегматично пересувається 
зеленою гілкою. Важко повірити, 
що насправді кольорова ящірка — 
розмальовані жіночі тіла. На роли-
ку можна побачити, як «хамелеон» 

повзе по галузці, а потім раптово 
перетворюється на двох дівчат. 

Він виявився витвором відо-
мого італійського художника та 
музиканта Йоханесса Стоттера, 
визнаного у світі майстра боді-ар-
ту. 

Хлопчик-мем зібрав тисячі доларів 
на операцію хворому татові 

Хлопчик із відомого інтернет-
мема Success Kid підріс і збирає 

гроші на лікування хворого батька, 
що потребує трансплантації нирки. 
Фото, на якому 11-місячний малюк 
стискає долоньку в кулак із вигля-
дом переможця, «підірвало» Мере-
жу в далекому 2010-му. Нині його 
герою Семмі Грінеру вісім. 

У 2006-му в його тата діагносту-
вали захворювання нирок, а через 
три роки ті відмовили: відтоді чоло-

вік проходить процедуру діалізу для 
очищення організму. Це забирає у 
нього 12 годин щотижня. 

Кампанію зі збору коштів для 
пересадки відкрила мама Сема, яка 
спершу не хотіла використовувати 
популярність сина, та здалась. «Я 
сподівалася, коли люди взнають, що 
збір для тата малюка, який змусив 
їх посміхатися, це дасть поштовх», 
— каже Лейні Грінер. Уже зібрано 
$35 тис. 

Кінодіва знялась у фотосесії для 
травневого випуску журналу 

InStyle UK і трохи розповіла про своє 
життя з Джастіном Теру, передає «Се-
годня». 

Шанувальники ніяк не дочека-
ються, коли ж Дженніфер вийде за-
між або стане мамою. Актриса не раз 
говорила, що її дуже засмучує така 
нав’язливість папараці, але вони з 
коханим намагаються не звертати на 
це увагу. А все, чим хочуть поділити-
ся, розповідають самі. 

В інтерв’ю виданню зірка розпо-
віла, як пройшло їхнє знайомство з 
Джастіном. «Ми познайомилися за-
вдяки Роберту Дауні-молодшому в 
2008 році. Я тоді була у відпустці в 
Кауаї на Гаваях із подругою Кортні 
Кокс, її чоловіком Девідом Аркеттом 
і моїм учителем йоги та другом Мен-
ді. А Роберт був на острові на зйом-
ках, і одного разу він прийшов до нас 
разом із Джастіном. Я ніколи не чула 
про нього раніше. Він був дуже по-
тайним, одягнений у чорні джинси і 
військові черевики, окуляри та капе-
люх», — згадує Дженніфер. 

Мало хто знає, але романтич-
ні стосунки між ними зав’язалися 
лише в 2011-му. До того моменту 
Джастін уже був вільний, розійшов-
шись із колишньою дівчиною Хайді 
Бівенс. А весь час до цього Теру й 
Еністон просто дружили. 

«Після того, як він пройшов че-
рез розрив стосунків, я якось поба-
чила його в іншому світлі», — згадує 
Дженніфер. 

«Джастін любить готувати і мене 
дивувати. Обожнюю його пасту», — 
каже Дженніфер. І додає, що зовсім 
не переймається через зайві санти-
метри на талії. Адже життя дане для 
того, щоб насолоджуватися ним. 

У Штатах суперечка фанатів 
Apple і Android завершилась 
кривавою бійкою 
Суперечка двох п’яних жителів міста Талса, що в аме-
риканському штаті Оклахома, про те, який смартфон 
кращий — Android чи Apple, переросла у криваву бійку. 
Вона почалася після того, як один із фанатів смартфонів 
ударив другого пивною пляшкою по потилиці. Коли 
чоловіків затримали, обидва вони були в крові, з рва-
ними ранами та синцями. У лікарні їм надали необхідну 
медичну допомогу. 
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Дженніфер Еністон розповіла про 
знайомство з майбутнім нареченим 


