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Італійським
чоловікам знизять
податки

УРЯД ІТАЛІЇ занепокоївся, що
кожен третій чоловік старший
30 років досі мешкає з батька!
ми. Щоб виманити ”матусиних
синків” із дому, змусити їх за!
вести власну сім’ю, влада поо!
біцяла знизити для них річні
податки на 1000 євро. Та лише
тоді, коли вони самостійно ви!
найматимуть квартиру.

— А що? Тисяча євро це не!
мало! Тепер можна подумати
і про власне помешкання, — ка!
же 33�річний водій вантажівки
Джованні з Мілана, який досі
не має власного житла.

Чоловіки часто продовжу!
ють жити з батьками через ви!
сокі ціни на нерухомість.

За крадіжку
пончика загрожує
30 років тюрми

41�РІЧНИЙ Скот Мастерс із аме!
риканського міста Фармінгтон,
штат Монтана, може потрапи!
ти за ґрати на 30 років. Торік
у грудні він зайшов до магази!
ну, взяв із вітрини пончика
й вийшов, не заплативши.

Продавщиця догнала його
й почала вимагати грошей, але
чоловік відштовхнув її й утік.
Жінка викликала поліцію. Мас!
терса заарештували. Його зви!
нуватили в пограбуванні з засто!
суванням насилля, а також
у спробі чинити спротив арешту.

Мастерс не вперше порушує
закон. Тому прокурор вимага!
тиме жорсткого покарання.
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Для тих учнів, які вчасно приходять
на іспити, влаштовують лотереї
з грошовими призами

Школярам платять
100 фунтів
за іспити

У ДЕЯКИХ британських школах
14�річним школярам платять
по 100 фунтів стерлінгів (1000
грн) за те, щоб вони не прогу�
лювали іспитів. Таким чином
адміністрації шкіл намагають�
ся заохотити підлітків до скла�
дання тестів із математики,
англійської мови та природни�
чих наук.

Для тих учнів, які вчасно при!
ходять на іспити й не порушують
правил складання, влаштовують
лотереї з грошовими призами. Ви!
возять на пікніки і дають талони
на харчування.

Шкільні адміністрації змушені
вдаватися до таких кроків, бо ве!
ликий відсоток прогулів на іспи!
тах шкодить позиції школи в за!
гальнонаціональному рейтингу.
Це тягне за собою певні санкції.

За статистикою, цього року тес!
ти прогуляли 32 600 14!річних
школярів. Це становить 4% від
усіх учнів їхнього віку. Лише чет!
верта частина з них не прийшли
до школи через хворобу.
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лівські лауреати вручають
нагороду своїм колегам!
невдахам. Щоб підкресли!
ти іронічність церемонії,
вони одягають смішні оку!
ляри та накладні носи.

”Шнобелівську” премію
миру 2007 року отримала
лабораторія військово!по!
вітряних сил США імені
братів Райт у штаті Огайо.
1994!го її співробітники
подали заяву, в якій про!
понували розробити ”гей!
бомбу”. Від її дії солдати
ставали би гомосексуаліс!
тами й мали забувати про
війну через нестримний
статевий потяг один до од!
ного.

На початку 2007 року
Пентагон підтвердив, що
військові вчені насправді
збиралися розробити хі!
мічну речовину. Але чи
продовжили дослідження,
невідомо.

М. Г.

МИНУЛОГО тижня у Гарварді відбулася
сімнадцята церемонія вручення ”Шно�
белівської” премії. Нею щороку відзна�
чають безглузді досягнення та дослід�
ження у десяти галузях — фізиці, біоло�
гії, хімії, лінгвістиці, літературі, дієтоло�
гії, економіці, авіації, медицині та миру.

Цьогорічні ”шнобелівські” лауреати
з авіації виявили, що хом’яки, які прийма!
ють віагру, вдвічі швидше адаптуються до
зміни часових поясів після перельотів.

У галузі медицини премією удостоїли
авторів статті ”Ковтання шаблі та його по!
бічні дії”, яку опублікували у британському
медичному журналі. Дослідники виявили,
що такі експерименти небезпечні для здо!
ров’я. Ковтаючи холодну зброю, можна
пошкодити горло, стравохід і кровоносні
судини. Один із співавторів дослідження
Ден Мейєр навіть провів такий експери!
мент на собі. Після цього він потрапив до
лікарні й цілий місяць провів без їжі, на са!
мій лише воді.

”Шнобелівська” премія є пародією на
Нобелівську. Її започаткував редактор нау!
кового гумористичного журналу ”Аннали
неймовірних досліджень” Марк Абрахамс.
Щороку на початку жовтня справжні нобе!

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД із прав
людини зобов’язав Росію
виплатити трьом чеченкам
близько 200 тис євро — 1 млн
420 тис. грн — компенсації.
Ця сума стала найбільшою
з присуджених за день за час
існування суду в Страсбурзі.
Суд одночасно розглядав три
справи проти Росії — позов
Олени Гончарук, Хееді Махау�
рі та Петімат Гойгової. Мину�
лого четверга жінок визнали
жертвами порушення прав
людини — на життя, на ефек�
тивний правовий захист та
справедливе судове розсліду�
вання.
2000 року Гончарук та Маха�
урі ледь не загинули під час
обстрілу та бомбардування
російськими військовими
Старопромисловського райо�
ну Грозного. Жінки стали
свідками масових розстрілів
мирних жителів, під час яких

Петімат Гойгова втратила ро�
дичів.
Російські війська почали
бомбардування та обстріл
Грозного у вересні 1999�го,
не забезпечивши належних
евакуаційних шляхів для міс�
цевого населення.
У січні 2000 року Старопро�
мисловський район першим
опинився під контролем росі�
ян. Тоді протягом кількох
тижнів військові вбили десят�
ки людей, які не встигли
втекти. Та кільком вдалося
вижити. Саме вони розповіли
про пережите.
За статистикою, Росія фігурує
у кожній 5�й справі, що роз�
глядається в Європейському
суді з прав людини. Більшість
позовів подають жителі Пів�
нічного Кавказу. Серед тих,
які нині розглядає суд, 200 —
із Чечні.
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Джейсон Льюіс 13 років
подорожував навколо світу

Ц
ієї неділі 40!річний британець
Джейсон Льюіс завершив навколо�
світню подорож, яка тривала 13

років, 2 місяці, 23 дні й 11 годин. Він
прибув до Королівської обсерваторії
у Ґрінвічі, звідки 12 липня 1994 року
й почалася його мандрівка.

Коли Льюісові було 26 років, він вирішив
обійти земну кулю, використовуючи лише
власну силу. Із транспортних засобів вико!
ристовував каное, катамарани, ролики та ве!
лосипеди. Таким чином подолав 74 842 км.

— До 26 років жив у Лондоні, — гово!
рить Льюіс. — Хотів відпочити від міста,
тому й вирушив у подорож. Тоді думав, що
повернуся вже за три роки. Я не знав, у що
вплутувався. Інакше б на це не наважився.
Щасливий знову опинитися вдома. Мені
не вистачало затишних англійських пабів,
де можна посидіти за келихом теплого
пива.

”Шнобелівську” премію отримали
винахідники ”гей!бомби”

На 8!метровому дерев’яному катамарані ”Мок!
ша” Джейсон Льюіс проплив 27 359 км. Він перет!
нув Атлантичний океан за 111 днів, Тихий — за 178 і
Аравійське море — за 46. Дорогою чоловіка неодно!
разово грабували та били. Він кілька разів хворів на
малярію та страждав від морської хвороби.

В американському штаті Колорадо 2001 року йо!
го збив п’яний водій. Тоді в нього були зламані
обидві ноги. У США мандрівник залишився на три
роки — працював на фермі, щоб заробити грошей
і продовжити подорож.

Протягом перших чотирьох років із Льюісом був
його університетський друг Стів Сміт. Але він по!
вернувся додому 1998!го після того, як двічі хворів
на малярію та отримав зараження крові в Тихому
океані, за 2 100 км від берега.

За 13 років Джейсон Льюіс лише раз повертався
додому — у кінці 2000 року. Тоді він провів два міся!
ці з батьком, який лікувався від раку.

Марина ГРУДІЙ
Британець Джейсон Льюіс у Ґрінвічі 
після 13�річної подорожі

Росія має виплатити трьом
чеченкам 200 тисяч євро
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