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Іноземець
закохався в
українку й збіднів
на 250 тисяч євро

Фото із сайту afon.shop.

Мертвий
хлопчик
ожив, коли
до нього
приклали
Пояс
Пресвятої
Богородиці

«Я був таким ідіотом», –
каже 52-річний Джеймс
із Великої Британії, який
заради обраниці переїхав до
Одеси, влаштував розкішні
заручини, весілля, придбав
житло й... залишився ні з чим

Читайте на с. 7

Мама заточила
доньку-красуню
на 25 років
у потаємну
кімнату без вікон

Після того,
як такі пояски
освячують, вони
також отримують
чудодійну силу.
Пояс Пресвятої Діви Марії - одна з найдавніших і найбільш
шанованих християнських реліквій.

Крутіший
за Бонда:
один із
найуспішніших
шпигунів
в історії – львів’янин
Будучи неперевершеним коханцем,
розвідник Юрек через завербованих дівчат
роздобув повний план бойового розгортання
німецької армії у разі війни з Польщею

»

Фото із сайту youtube.com.
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Фото із сайту znaj.ua

П
Після
молитов
мо
перед цією
ссвятинею зцілилася і біснувата
дружина візантійського
д
іімператора
мперато Лева VІ Мудрого
Фото із сайту afon.shop.

»

Вона провела чверть століття в ізоляції на даху
цього розкішного батьківського особняка.

Чому Бланш Моньє — дівчина
з родини, яку поважали
в суспільстві, — опинилася
в полоні у власної неньки і що
сталося з нею після звільнення

Читайте на с. 3
с. 2, 4

»

»
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото із сайту pixabay.com.

Крутіший за Бонда:
один із найуспішніших
шпигунів в історії –
львів’янин
Будучи неперевершеним коханцем, розвідник
Юрек через завербованих дівчат роздобув повний план
бойового розгортання німецької армії у разі війни з Польщею
Фото із сайту jerzysosnowski.info.

Олег КРИШТОПА

Ольга ЧОРНА

ітній вечір приємною прохолодою обіймав Настині плечі. Він не міг не закохатися в її вроду. І у величезні сині очі,
в яких було щось магічне від неба.
Настя вкотре глянула на годинник. Назар, чоловік, чомусь запізнюється. Сьогодні четверта річниця
їхнього весілля. Він запросив її в ресторан у парку, що над мініатюрним озерцем, — тиху місцинку
посеред гамірного міста. Настя усміхнулася. Назар
не знає, який подарунок вона йому приготувала. Він
шалено хоче стати батьком. Мріє, щоб народилася
доня. Настя подарує чоловікові гарну звістку.
Почало темніти. Назара не було. Настя поволі
пішла в бік автобусної зупинки. На серці ставало дедалі тривожніше.
Свекруха зателефонувала близько опівночі. Захриплим від хвилювання голосом повідомила, що
Назар у лікарні. Його авто потрапило в аварію.
…Лікар співчутливо дивився на Настю.
— Ваш чоловік утратив зір. Повністю.
— Він ніколи?..
В її очах потемніло. Лікар кинувся приводити
молоду жінку до тями. Опам’яталася в палаті. Поруч
сиділа мати.
— Що трапилося? — прошепотіла.
— Ми не знали, що ти була вагітна.
— Була? Чому була?
Закінчення на с. 11

…Л

Під виглядом аристократаспортсмена добре засвітився
в Європі, потім остаточно
переїхав до Берліна, де приступив
до розвідувальної роботи.
Юрек Сосновський у формі австрійського вояка.

зом з українською дивізією Марка Безручка, до речі, обороняв Замостя, а потім взяв
участь у контрнаступі і розгромі Кінної армії
Семена Будьонного. Мав багато нагород. Серед них — найвищий орден Речі Посполитої,
хрест «Віртуті Мілітарі».
А потім потрапив у розвідку, а саме у 2-й
розвідувальний відділ польського генштабу,
так звану Двуйку. Ну як потрапив… Відбив наречену у свого командира полку Юліуша Роммеля, і його мусили перевести на нове місце.
Офіційно ж він узагалі демобілізувався
і зайнявся кінним спортом. Брав участь у перегонах у Парижі і Берліні, тренував польську
олімпійську команду. Обрав нове ім’я — Георг Ріттер фон Наленч — на німецький лад,

«Навіщо тобі
незрячий чоловік?»
Він сидів у фоє готелю. Стильно одягнений.
У темних окулярах. «Нічна фея», побачивши
«здобич», присіла поруч.
— Сумуєш, красунчику? Тут непоганий бар.
— Він вас не бачить.
Жриця кохання невдоволено глянула
на молоду гарну жінку.
— А?..
— Я його дружина

НАХАБА: ВІДБИВ НАРЕЧЕНУ
В… КОМАНДИРА
Повне ім’я нашого героя — Єжи Ксаверій Францішек Сосновський, але сам він
себе називав простіше — Юрек. Народився
1896 року у Львові, як кажуть, ще за бабці-Австрії, в сім’ї інженера. Ледве встиг закінчити
гімназію, як почалася Перша світова війна.
До війська пішов добровольцем, в улани.
А коли Австро-Угорщина розпалась, то воював у складі польської армії, відстоюючи
відновлену незалежність батьківщини. Ра-

“

«Його очі дуже вас люблять».

бо з польським могли бути проблеми. Під
виглядом аристократа-спортсмена добре засвітився в Європі, потім остаточно переїхав
до Берліна, де приступив до розвідувальної
роботи.
Мету мав найблагороднішу — дізнатись, чи не готує Німеччина нової війни. Грошей на це польський генштаб не шкодував,
тож жити шпигунська сім’я мала просто в розкоші. От тільки коли робота почалась — жінка
одразу його покинула. Бо той узявся вербувати
агентуру не серед офіцерів і генералів, а серед
їхніх дружин, коханок і секретарок. Ну як…
вербувати… так само, як здобув дружину.
Закінчення на с. 4

Фото Viktor LEGEND/uk.wikipedia.org.

Маємо п’ятий океан
Через понад 130 років досліджень
Антарктичних вод науковці Національного
географічного товариства США дійшли
висновку, що їх треба назвати Південним
океаном

агадаємо, досі географи виокремлювали
на планеті чотири океани — Атлантичний, Індійський, Тихий і Північний Льодовитий (Арктич-

Н

ний). А води, що омивають шостий континент, тобто
Антарктиду, вважали продовженням перших трьох
океанів.
Отож, площа нового Південного океану —
20 327 тисяч квадратних кілометрів (якщо прийняти
північною межею океану 60-й градус південної широти). Найбільша глибина — 8266 м (Південно-Сандвичів жолоб). Солоність вод становить всього близько 35% внаслідок опріснення їх талими айсбергами.

Знайомтесь: моря
Південного океану.
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l СТРАШНА ІСТОРІЯ

Мама заточила доньку-красуню
на 25 років у потаємну кімнату без вікон
Чому Бланш Моньє — дівчина з родини,
яку поважали в суспільстві, — опинилася в полоні
у власної неньки і що сталося з нею після звільнення
Фото із сайту znaj.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Марина ЛУГОВА

П

ервісток родини, Марсель,
був досить дивним. Журналіст газети Temps дав детальний опис Марселя Моньє:
«Це маленький миршавий чоловік, тонкі кінцівки якого губляться в надмірно широкому одязі.
Його гостра голова з блискучою
верхівкою, русява борода із сивиною, широкі вилиці, гачкуватий
ніс, пенсне з товстими лінзами
на переніссі, різкий профіль, розгублений вигляд — усе це надавало йому вигляду нічного птаха,
захопленого зненацька яскравим
світлом».
Через рік після народження
сина на світ з’явилася і Бланш.
Дівчинка провела щасливе дитинство, багато гралася з братом.
Однак усе життя страждала від
незрозумілих нападів, була нервовою та істеричною. З віком ста-

Ось що зробили з красунею роки домашнього ув’язнення...

вало гірше: вона всюди бачила
примар, іноді реготала без причини, задирала спідницю і в такому
вигляді, гола, висовувалася з вікна. Це страшно дратувало її матір
Луїзу. Стосунки погіршувалися
з кожним роком. Імовірно, подібні істеричні припадки Бланш пояснювалися саме цим — середовище, в якому вона росла, було
далеке від благополучного.
Минали роки, і юна красуня закохалася в сусіда-адвоката,
але мати дівчини казала, що той
їй не пара і весілля не допустить.
Бланш на це не зважала, вони зустрічалися майже щовечора. Із чуток, дівчина завагітніла і ніби народила дитину чи то мертвою, чи
її вбили.
Зрештою,
щоб
уникнути
ганьби, Луїза-Леонарда замкнула дочку в тісній темній кімнаті.
Та не пручалася — вона просто не думала, що її ув’язнення
триватиме 25 літ. Одного разу,
в 1901 році, було доставлено

анонімний лист у поліцію французького містечка Пуатьє. «Пане
генеральний прокурор, маю честь
повідомити вам про виключно
серйозну ситуацію. Я кажу про
стару діву, яка замкнена в будинку
мадам Моньє. Жінка живе впро-

“

Щоб уникнути ганьби,
Луїза-Леонарда
замкнула дочку
в тісній темній кімнаті.
Та не пручалася — вона
просто не думала, що
її ув’язнення триватиме
25 літ.

голодь і спить на гнилій підстилці
впродовж останніх двадцяти п’яти
років серед власних нечистот».
Коли поліція прибула в зазначений будинок, щоб усе перевірити, Луїза-Леонарда трималася

з гідністю. Навіть коли служителі
порядку відшукали таємну кімнату, замкнену на амбарний замок,
і відчинили її, вона не втратила
самовладання. У тісній кімнатці
панував абсолютний морок, а мерзенний сморід буквально відштовхнув правоохоронців від дверей:
вікна були забиті. У гнилому солом’яному матраці серед власних
екскрементів й ослизлих залишків
їжі лежала, вкрита щільним килимом темного волосся, суха стара.
Красуні Бланш тепер було 49 років,
при зрості 166 сантиметрів вона
важила не більше 26 кілограмів.
Всюди бігали пацюки, які стали
єдиними її супутниками в ув’язненні. Їм тут було чим поживитися —
мати віддавала дочці залишки
власної трапези, яку Бланш ділила
з волохатими сусідами. Коли нещасну, загорнуту в ковдру, виводили, мати сиділа у вітальні й пила
каву. Бланш відправили у шпиталь,
де в неї діагностували найсильніший ступінь виснаження. За чутками, вона вела себе спокійно — погодилася поїсти, прийняти ванну
і навіть сказала: «Як це добре!».
Сусіди розповідали, що часом
чули зі сторони будинку крики
і навіть розбирали окремі слова:
«милосердя», «свобода», «поліція»
і «благаю». Один зі свідків говорив, що 16 серпня 1892 року чув,
як жінка голосила: «Що я зробила, що замкнули мене тут? Я не заслуговую такої страшної тортури!
Бога немає. Якби він був, живі істоти не страждали б так. Чому ніхто
не прийде мені на допомогу?». Але
ніхто тоді так і не звернувся до поліції, просто байдуже проігнорувавши цей факт…
24 травня 1901 року Марселя
і Луїзу Моньє заарештували. Через
15 днів Луїза померла у в’язниці,
не доживши до процесу. Марселя
засудили до 15 місяців тюрми, але
йому і його адвокату це здалося несправедливим.
Сама Бланш Моньє до кінця своїх днів залишалася у психіатричній
лікарні — там її обстригли, тому що
вичесати ковтуни, в які збилися
її колись чудові локони, було неможливо. Її волосся відросло, а розум вона втратила назавжди.
За матеріалами сайту znaj.ua.
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Фото із сайту taoblatt.ch.

ДІВЧАТАМ ЮРЕКА… ВІДРУБАЛИ
ГОЛОВИ
Але крім того, ця агентура була
ще й найдорожчою — з’їла понад
мільйон марок, половину бюджету
польської розвідки. І це зрештою стало причиною підозр до Юрека з боку
власного керівництва, яке почало
сумніватися в достовірності роздобутої ним інформації. До того ж до влади в Німеччині прийшли нацисти,
і за Юреком почала полювати не тільки армійська контррозвідка, але й но-

“
Розвіднику Сосновському пасував і військовий мундир, і діловий костюм.

Крутіший за Бонда:
один із найуспішніших шпигунів
в історії – львів’янин
Закінчення. Початок на с. 2
Олег КРИШТОПА

НАЙКРАЩИЙ «ШПИГУНСЬКИЙ
ГАРЕМ» У СВІТІ
Першою перед галантним ріттером (нім. «лицарем») не встояла баронеса Беніта фон Фалькенгайн, невістка
начальника німецького генштабу! Другою стала Ірен фон Єна, донька генерала і працівниця бюджетного відділу
міноборони. Вона ненавиділа поляків,
тож спочатку Юрек представився їй
британським журналістом Джорджем
Грейвзом. Але потім дівчина так закохалася, що прийняла все.
Дівчата були подругами і знали
про стосунки одна одної, проте чомусь
із цим мирились. Сосновський же був
із ними абсолютно чесним — і розповів, що вони тепер агентки польської
розвідки. Про це написав у мемуарах начальник нацистської розвідки
Вальтер Шелленберг. Хто дивився

серіал про Штірліца, той пам’ятає
це ім’я. Так-от, Шелленберг написав:
«Він розповів їм про справжню мету
свого завдання і повідомив, що якщо
не впорається — його понизять і відправлять у піхоту. Сосновський досяг
своєї мети, вміло спекулюючи на почуттях дівчат, — жодна з них не хотіла
втратити коханого».
Мало того, вони ще й приводили
до нього нових подруг. Наприклад,
Ренату фон Нацмер з армійської інспекції, якою керував творець німецьких танкових військ Гайнц Гудеріан.
Цікаво, що Юрек не змушував усіх
своїх дівчат зраджувати батьківщину.
Навпаки, він казав їм, що розслідує
діяльність московської агентури в Німеччині, яка звідси хоче розпалити
чергову світову війну. І це виявилось
правдою — та ще й якою!
Дівчата у своїх корсетах — аби
не пом’яти — виносили йому з роботи документи. Він ті корсети знімав,
а потім, після… всього, цінні для роз-

відки папери фотографував і віддавав
назад, щоб не «попалили». А в них —
про таємні німецькі полігони в СРСР,
де Гудеріан із поплічниками вчились
вести маневрену війну. А ще туди їздили військові льотчики і розробники хімічної зброї. Більшовики ж таємно бували в Німеччині. Зі стенограм
Юрек дізнався про візит до Берліна
радянського начальника генштабу
маршала Михайла Тухачевського.
І що він, від’їжджаючи, оголосив тост:
«За нашу наступну зустріч уже незабаром — наприклад, у Варшаві!».
І на додачу Юрек здобув нечувану річ — повний план бойового розгортання німецької армії у разі війни
з Польщею. Тут було все те, що потім
сталось 1939-го, — швидкий наступ
кількома колонами на Варшаву і кількамісячна пасивна оборона на Заході. Згодом, уже після війни, історики
визнають «гарем Сосновського» найефективнішою агентурною мережею
в Німеччині.

Уже після війни,
історики визнають
«гарем Сосновського»
найефективнішою
агентурною мережею
в Німеччині.

востворене гестапо. Під час чергової
грандіозної вечірки, задля якої Юрек
орендував велику залу Берлінської
опери, увірвались гестапівці і загребли абсолютно усіх — «там розберемось»…
Юрека й Ірен фон Єна засудили
до довічного ув’язнення, а баронесу
фон Фалькенгайн і Ренату фон Нацмер — до страти диким способом —
відрубування голови. За гратами Юрек
пробув недовго — незабаром його
обміняли на спійманого німецького
шпигуна.
…Потім було довге розслідування
його діяльності у Варшаві, війна, про
яку попереджав, потрапляння до рук
НКВС, співпраця, ймовірно фальшива, з радянськими «органами», і розстріл — хтось (перший голова КДБ Іван
Сєров) каже, що Армією Крайовою,
хтось (начальник управління розвідки
НКВД Павло Судоплатов) — Хрущовим. А хтось (польський дипломат Ян
Дрогойовський) запевняє, що наприкінці війни знову бачив Юрека в Берліні, звідки він планував податись кудись
на Захід…
Тож цілком можливо, що секретарок неперевершений Юрек до кінця
свого життя «вербував» десь у тихому
містечку Аргентини чи Болівії. Принаймні хочеться у це вірити.
Фото із сайту guinnessworldrecords.com.

У 112 років закликає до любові
«Книга рекордів Гіннесса» назвала
найстарішого чоловіка на планеті. Це –
112-річний житель Пуерто-Ріко Еміліо
Флорес Маркес (на фото)

ій тато виховав мене з любов’ю і навчив
любити всіх. Він завжди казав мені і моїм
братам та сестрам робити добро, ділитися всім з
іншими. Крім того, Христос живе в мені», – розкриває секрет свого довголіття чоловік, який на-

«М

родився у далекому 1908 році. Еміліо працював на
фермі цукрової тростини і закінчив лише три класи
школи. Був одружений з Андреєю Перес 75 років,
і у них народилося четверо дітей. Перес померла
в 2010 році, а двоє з їхніх дітей, Тирса і Мілліто, все ще
живі. Незважаючи на те, що дідусь переніс операцію
по імплантації кардіостимулятора 11 років тому і майже втратив слух, рідні говорять, що він на здоров’я не
скаржиться.
«За добрі справи Христос продовжує життя!»
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ
Фото із сайту panoptikon.org.

«Мені дзвонять
і кажуть: «Ви мертві»
Полтавця Анатолія Маковського (на фото) суд
визнав покійним

Микола ДЕНИСЮК

-річний чоловік хотів відновити свої документи, проте дізнався, що у нього є свідоцтво про власну смерть. Заяву щодо визнання його мертвим подала дружина, яка не могла
вийти з ним на зв’язок близько трьох років. Вона
звернулася у суд, бо самій важко було утримувати
сина через складне матеріальне становище, і мала
намір оформити пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Анатолій розповів, що тоді проживав у Полтаві,
але дійсно не спілкувався з родичами та знайомими.

45
Зробіть щеплення, носіть маску і уникайте скупчення людей!

Як захиститися
від штаму Дельта

“

Є інформація про те, що ймовірність потрапити в реанімацію, заразившись
ним, приблизно в два рази вища, ніж для «стандартного» коронавірусу
Євген КОМАРОВСЬКИЙ,
лікар-педіатр,
автор популярних книжок
для батьків, телеведучий,
у колонці на сайті nv.ua

Щодо важкості захворювання — дані суперечливі. Є інформація про те, що ймовірність
потрапити в реанімацію приблизно в два рази
вища, ніж для «стандартного» коронавірусу.
ПРО ЩО СЛІД ЗНАТИ НАМ?

Дельта — це мутований штам
вихідного коронавірусу, що
відрізняється дуже високою
заразністю. За різними джерелами,
його заразність від 5 до 15 разів
вища. Це вказує на те, що для
виникнення хвороби потрібна
менша інфікувальна доза. Умовно
кажучи, щоб заразитися уханським
штамом, потрібно було вдихнути
тисячу вірусних частинок, а для
варіанта Дельта і 100 вистачить
ЩО ВІДРІЗНЯЄ ШТАМ ДЕЛЬТА, КРІМ
ЗАРАЗНОСТІ?

Насамперед відмінність у симптомах. Є
тенденція до того, що саме при штамі Дельта
частіше виникає головний біль, виражений
біль у горлі, нежить, частіше проявляються
проблеми зі шлунково-кишковим трактом
(болі в животі та іноді діарея).

1. На сьогодні основні вакцини, принаймні, МРНК-вакцини, а також AstraZeneca
та Johnson&Johnson, захищають від важкої
форми хвороби, викликаної штамом Дельта.
2. Пам’ятати про заходи захисту. А можемо ми захищатися двома способами:
По-перше, маски, особливо там,
де замкнуте приміщення і купа людей;
По-друге, вентиляція. Спілкуватися виключно на свіжому повітрі, це дуже важливо
при загрозі штаму Дельта.
Тому, якщо хочете себе уберегти, не треба подорожувати туди, де поширений штам
Дельта. Обов’язково вакцинуйтеся, спілкуйтеся максимально на свіжому повітрі.
Якщо ви живете в країні, де цього
штаму немає або його мало (наприклад,
в Україні), то ви повинні розуміти: в умовах сучасного світу — подорожей і відкритих кордонів — це тимчасове явище. Скоро буде.

Заяву щодо визнання Анатолія
Маковського мертвим подала дружина,
яка не могла вийти з ним на зв’язок
близько трьох років.

Про свою «смерть» чоловік дізнався після того,
як його звільнили із в’язниці. Він хотів відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію. «Мені
телефонують і кажуть: «Так і так, розумієте, ви мертві».
Видали, що Шишацький суд мене 2010 року «поховав».
Я шокований», — розповів Маковський.
Адвокат Дарина Маллінікова в коментарі «Cуспільному» заявила, що суд повинен був ретельніше перевіряти інформацію про смерть чоловіка, бо причини,
які були вказані в заяві жінки, не достатні для такого
рішення.
Фото із сайту suspilne.media.

«Шишацький суд мене 2010 року похоронив. Я в шоці!»

Кількість жертв від Covid-19 менша,
ніж від відсутності їжі

ерез пандемію коронавірусу на
планеті нестача продовольства
зросла в шість разів. Щохвилини у світі
через голод помирає близько 11 осіб.
Такі дані наводить сайт SkyNews.
Число смертей від голоду перевищує кількість смертей від коронавірусу.
За статистикою, сьогодні від Covid-19 помирає 7 людей щохвилини.

Ч

Відповідно до звіту «Вірус голоду
множиться» від організації з боротьби
з бідністю Oxfam, криза, спричинена
пандемією, призвела до 40-процентного зростання цін на харчові продукти
у світі. І вже цьогоріч ще 20 мільйонів
людей були витіснені на «екстремальний рівень продовольчої небезпеки» — загалом нині на планеті голодує
до 155 мільйонів осіб у 55 країнах.

Фото із сайту credo.pro.

У світі 11 людей щохвилини помирає від голоду

Нині на планеті голодує до 155 мільйонів людей у 55 країнах.
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Фото із сайту afon.shop.

Мертвий хлопчик ожив,
коли до нього приклали
Пояс Пресвятої Богородиці
Після молитов перед цією святинею зцілилася і біснувата
дружина візантійського імператора Лева VІ Мудрого
Фото із сайту santosepulcro.co.il.

13 вересня Православна
церква відзначає
Покладення чесного Пояса
Пресвятої Богородиці.
Цього дня афонський
монастир Ватопед, в якому
зберігається шанована
реліквія, відправляє
особливу службу.
Пропонуємо вам 12 фактів
про святиню, які важливо
знати православним
християнам

Освячені у Греції пояски розійшлися по
всьому світу.

Наталка ЧОВНИК

1. Пояс Пресвятої Богородиці належав Діві Марії. Відповідно
до передання, його виткала з вер- За переданням, Богородиця явилася апостолу Фомі й з небес кинула йому свій Пояс.
блюжої вовни сама Божа Матір.
4. Імператриця, бажаючи від2. Після успіння Пресвятої Бо- 912 роках) Зої, яка була біснуватою.
городиці Пояс зберігався в апо- Після тривалих молитов володарю дячити Божій Матері, вишила весь
стола Фоми. Він не був присутній було видіння, з якого він дізнав- Пояс золотими нитками.
5. У X столітті Пояс розрізали
під час поховання Пресвятої Діви ся, що його дружина може зцілий прийшов у Єрусалим лише через тися, якщо прикласти до її тіла Пояс на частини і передали їх в обителі
Болгарії, Грузії, Кіпру та на Святу
три дні. Коли апостоли відкрили Богородиці. Так і сталося.
Гору, в афонський монастир Ватогробницю Богородиці, щоб Фома
пед. 1522 року дві частини цієї веміг попрощатися з Нею, виявили
ликої святині отримав монастир
її порожньою. Залишився лише
Ченці виготовляють
Панагії Ксенії, що в грецькій проодяг, в якому була похована Препояски й прикладають вінції Магнісія.
чиста. На третій день Пресвята
6. У XII столітті було започатДіва явилася апостолам і втішила
їх до Пояса Пресвятої
ковано святкування Покладенїх словами: «Радійте! Бо я з вами
Богородиці, які
ня святого Пояса, яке відзначали
на всі дні». Згідно з переданням
потім паломники
31 серпня (за старим стилем).
до цього Вона явилася Фомі й з не7. Саме ту частину святині, яка
бес кинула йому свій Пояс.
відвозять додому.
зберігається в афонській обителі,
3. Святиня до кінця IX — початЗ їхньою допомогою,
брали з собою у військові походи
ку X століття зберігалася у золотоза молитвами до Божої візантійські імператори.
му ковчезі, який уперше відкрили
8. Під час одного з таких похоз благословення патріарха для
Матері, відбувається
дів Пояс у візантійців відвоювали
дружини візантійського імператобезліч зцілень.
болгари.
ра Лева VІ Мудрого (правив у 886–

“

Поблизу села Велика
Олександрівка Бориспільського
району на площі 60 тисяч кв. м
постав велетенський герб України
(на фото)

ро це у Facebook повідомила представниця Національного реєстру
рекордів Лана Вєтрова. «Тризуб висіяний
на полі за 12 кілометрів від аеропорту

П

«Бориспіль», і його добре видно з вікон
лайнерів, які пролітають над ним», — написала вона.
Для створення рекодного герба висіяли 406 270 насінин кукурудзи на площі
60 тис. кв.м. Висота символіки — 245,3 метрів, ширина — 138 метрів. Площа герба —
33851,4 кв. м. Присвятили рекорд 30-й річниці Незалежності України.

Фото із сайту bigkyiv.com.ua.

Рекордний Тризуб виростили на полі під Києвом

9. У XIV столітті на Афон повернув святиню сербський князь
Лазар Хребелянович, останній
незалежний правитель Сербії. Він
канонізований Сербською православною церквою як великомученик.
10. У 1864 році в Константинополі почалася епідемія холери.
Тоді в місто доставили Пояс Пресвятої Богородиці — й хвороба
перестала поширюватися, ніхто
із заражених не помер. Тоді ж
один грек попросив принести
святиню до його додому, оскільки син був тяжко хворий, і чоловік сподівався отримати зцілення
за молитвами до Божої Матері
біля її Пояса. Але коли його принесли в будинок, дитина була вже
мертвою. Проте Пояс усе ж приклали до тіла хлопчика — і сталося диво: він воскрес.
11. На Святій Горі насельників
Ватопедської обителі називають
«агіазонітами», або «святопоясниками».
12. Ченці виготовляють пояски й прикладають їх до Пояса
Пресвятої Богородиці, які потім
паломники відвозять додому.
З їхньою допомогою, за молитвами до Божої Матері, відбувається
безліч зцілень.
Джерела: УНІАН, solun.gr
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l ЛЮБОВ ЗЛА
Фото із сайту bbc.com.

Іноземець закохався
в українку й збіднів
на 250 тисяч євро

Закоханий іноземець
перетворив життя
українки на казку. Пара
вечеряла в дорогих
ресторанах, ходила
до оперного театру й
купувала брендовий
одяг.

мила Джеймсові, що банк видасть
їх лише за умови законного шлюбу
з Христиною, мовляв, 10 хвилин
у рагсі — й гроші вже в кишенях.
Джеймс опинився у складній ситуації: Ірина погрожувала відмовитися від весілля, якщо вони
не придбають житло, тож за два дні
одружився двічі.
Весілля з Христиною запланували на 10 липня, а з Іриною —
на 11. Після формального шлюбу
банк віддав гроші, а одеситки запевнили, що всі 200 тисяч доларів
витратили на квартиру.
Справжнє весілля обійшлося
йому у 20 тисяч доларів. Згодом

Місячний календар на липень:

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

№7 Ціна договірна
на

ТАК
не КОХАВ
vvolyn.com.ua

МАГНІТНІ БУРІ В СЕРЕДИНІ
ЛІТА:

Екстрасенс
Хаял Алекперов:
«Не залучайте любов
приворотами –
це великий гріх»
с. 8–9

Не мав грошей,
тому поїхав
до коханої на ровері...
з Індії до Європи!
l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ Відстань у 6000 кілометрів не зупинила любляче серце. Тому
ця історія нагадує казку, якої нам
нам такк не
вистачає у нинішньомуу житті

Чак Норріс відмовився
від кар’єри, щоб доглядати
хвору дружину

 сильна — 15 липня;
 середня — 29 липня.
Джерело: unian.ua.

Хто не знає найкращого
техаського рейнджера —
легенду кіно, зірку,
фахівця зі східних
єдиноборств? Та, мабуть,
небагатьом відомо, що
коли життя поставило
Чака Норріса перед
вибором між акторською
роботою та піклуванням
про дружину, його
рішення було достойним
справжнього чоловіка

Читайте на с. 3–4

Попри велику різницю у віці, пара довела,
що справжня любов творить дива.

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

У номері
також:
З ким
одружився
зірка серіалу
«Спіймати
Кайдаша»
і фільму «Чорний
ворон» 31-літній
Тарас Цимбалюк?
 Історія до сліз:
батьки «болять»
нам ізсередини…

Читайте на с. 10–11

ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото із сайту rbc.ua.

Сприятливі дні: найбільш вдалими датами є 20, 21, 22, також доволі
хорошими будуть 18 та 19 липня.
Несприятливі дні: 25 число, достатньо складними очікуються 27,
29 та 30 липня.

— У мене були всі банківські
документи для переказів. Був переконаний, що з цим швидко розберуться. Чотири рази звертався
до одеської поліції, але правоохоронці сміялися мені в обличчя, —
поділився він.
На щастя, одруження Джеймса з Христиною визнали фальшивим, і він став єдиним власником придбаної квартири. Втім,
це поки єдиний позитивний
момент у справі, бо шахрайок
допитали, але відпустили і звинувачень не висунули. Нині британець найняв приватного детектива й продовжує боротися за
справедливість.

Фото із сайту stb.ua.

“

А погляд у пані такий добрий, хто б міг подумати...

чоловік зрозумів, що все святкування було виставою: ціни були
завищені, гості підставні, а матір’ю
Ірини виявилася ненька перекладачки Юлії. Під кінець гуляння нареченого чимось напоїли — і він
прийшов до тями вранці у лікарні.
«Я був таким ідіотом», — мовив
Джеймс, коли зрозумів, що втратив
дві третини життєвих заощаджень,
коли дізнався, що реальна вартість
його квартири становить лише
63 тисячі доларів, що на 140 тисяч менше, ніж заплатив. Нині він
намагається повернути свої гроші
і добитися покарання для жінок.
Втім, українське правосуддя поки
його не втішає.

Фото із сайту thesecondangle.com.

Ще у 2015-му чоловік приїхав
в Україну допомогти другу створювати проєкт на підтримку дітей,
які виїхали з Донбасу. Щоб швидше
освоїтись на новому місці, найняв
перекладача Юлію й успішно поєднував благодійну роботу зі штатною на Батьківщині. Життя змінилося, коли нова знайома запросила
його на прогулянку із 32-річною
подругою Іриною. Джеймс погодився й уподобав жінку з першої
зустрічі: красива, весела та й поговорити є про що. Згодом симпатія
переросла у «велике кохання».
Попри 20 років різниці у віці, пара
почала зустрічатися. Щоправда,
до поцілунків справа не доходила, бо на побаченнях завжди
були не самі — доводилося брати
із собою перекладача, адже жінка
не розуміла англійської.
— Ірина сказала, що не визнає
сексу до шлюбу. Я подумав, що
вона просто дуже добре вихована, — пригадує Джеймс.
Закоханий іноземець перетворив життя українки на казку. Пара
вечеряла в дорогих ресторанах,
ходила до оперного театру й купувала брендовий одяг. А через
11 місяців після першого побачення відсвяткувала заручини на розкішній віллі з краєвидом на море.
Згодом через бюрократичні затримки у посольстві, що ускладнювали виїзд Ірини до Британії,
Джеймс вирішив переїхати в Україну. Відчайдух звільнився з роботи,
продав свій будинок і почав шу-

Фото із сайту slovoproslovo.info.

Ірусина ПРИХОДЬКО

кати житло в Одесі. Тоді чоловік
ще не розумів, наскільки «влип».
На купівлю квартири Джеймс мав
скинути гроші з Великобританії.
Втім, через обмежений розмір
переказу Ірина запропонувала
незвичну домовленість. Замість
того, щоб надіслати кошти на особистий рахунок коханої, він мав
покласти їх на рахунок компанії
її подруги Христини, організаторки весіль. Джеймс сумнівався, але
гроші все ж переказав. А коли сума
надійшла в Україну, Ірина повідо-

Фото
Фо
о із
з сайту
са у slovoproslovo.info.
s o op os o o
o

Закінчення. Початок на с. 1

Запитуйте
в листонош
або в точках
розповсюдження
газет!

 Сумні наслідки
курортного
роману:
до нестями
кохались, потім…
довго лікувались
 Суперові
рецепти
приготування
морозива прямо
вдома
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Фото iз сайту pixabay.com.

«Там з діда-прадіда чорні науки
передаються по жіночій лінії.
Не впускай її, донечко, у свій дім...»

«Не кохав її, не любив навіть,
але без неї не міг дихати...»
– Я хліба і молока купив, – сказав Степан, заходячи в квартиру.
В Олени від здивування мову відняло, а він, ніби й не трапилося
нічогісінько, пройшов у вбиральню, вимив руки і спокійно
почимчикував на кухню насипати собі борщ. Стоїть Олена, а з місця
зрушити не може – ноги не йдуть. Донька поруч, хоч і мала ще геть,
але теж величезними здивованими очицями дивиться на татка
Анна КОРОЛЬОВА

рийшовши хоч трошки до
тями, Оленка іде вслід за
колишнім чоловіком:
– А Оля? Вона знає, що ти тут?
Степан опустив ложку, так і не
донісши до рота. Очі враз посумнішали:
– Я не знаю, як це назвати,
Олено! Мара, приворот? Ніколи
в таке не повірив би. Я ж не кохав
її, не любив навіть, але без неї не
міг дихати. Мусив бути поруч. Це
не описати, ці почуття, ці сни. Як

П

ніби накрив густий в’язкий туман.
А сьогодні встав зранку і така огида до неї, до того дому. Дивлюсь і
не розумію, що я там роблю. Ніби
заблукав, а лиш сьогодні прозрів і
шлях додому знайшов.
Оленка заплакала, заголосила.
Важко осіла на підлогу. Плакала,
сміялась і знову плакала. Степан
ніжно пригортав кохану дружину,
тисячі разів обціловував, голубив
її і свою донечку. Пригортав і ніби
вростав у них усією душею: «Нарешті вдома! Нарешті».

…Оля з Оленкою в інституті
познайомились. Оленка – жвава
весела красуня, а от Ольга навпа-

“

Пішла до куми. На
коліна ставала, благала
в дитини тата не
забирати. Ольга ж лиш
посміялась.

ки – ні обличчя, ні статури. Дівчина
була замкненою і на всіх дивилась
з-під лоба, щось постійно шепотіла і спльовувала. Якби не жили в
одній кімнаті, може, і не звела б їх
доля ніколи – надто вже різними
дівчата були.
Оленка Ольгу чомусь уподоба-

ла в подружки. Водила її скрізь за
собою, допомагала в навчанні. А
коли заміж за Степана зібралася,
то попросила Олю стати дружкою.
Після закінчення вишу Оленка часто зідзвонювалась з Олею і взяла
за куму, коли народилася донечка.
Ніхто Олену не розумів. Друзі
відверто цурались Ольги і в компаніях вона була білою вороною.
Слова з неї не витягнеш, сидить,
мов сич, на всі боки з-під лоба дивиться. Що вже Оленка в ній знайшла – не зрозумів ніхто.
– Обережніше з нею, – сказала
одного разу мамина співробітниця
при зустрічі. – Їхній рід у нашому
селі десятою дорогою минають.
Там з діда-прадіда чорні науки передаються по жіночій лінії. Не впускай її, донечко, у свій дім. Чорна
вона людина і душу продала.
Оленка перехрестилась, посміялась і забула. А одного дня її
Степан заявив, що йде від неї... До
Ольги.
– Ні їсти, ні спати, ні дихати без
неї не можу. Тягне мене до Ольги,
сил немає, як тягне. Прости. Я йду.
Що вона тоді бідолашна пережила! Степан, мов заворожений,
аж змарнів, то до неї і доньки, то до
Ольги йде. Сам плаче і вона місця
собі не знаходить. Пішла до куми.
На коліна ставала, благала в дитини тата не забирати. Ольга ж лиш
посміялась.
– Мій він буде. Нічий. Мій.
Потім було розлучення і гучне
весілля на Ольжиному подвір’ї. Гуляли три дні. Кажуть, свекруха плакала тоді так, ніби сина на той світ
проводжала. Перед реєстрацією
просила його не робити помилку,
повернутися до родини, а той мов
сам не свій – дивиться на Ольгу і
нікого, крім неї, не бачить.
…Казала Олені ворожка, що
три роки потерпіти потрібно. Далі
Ольга його не втримає.
Учора минуло рівно три роки, а
сьогодні Степан повернувся. Квартиру продали одразу і виїхали подалі з того міста. Кажуть люди, що
поїхали, у чому були, зі свого дому.
– Туди Ольга заходила. Хто
знає, що робила і де.

Дружина Шевченка не змогла додивитися матч із Англією
ечір був насправді важким. Я так переживала, що
не змогла додивитися матч, — написала вона
в Instagram. — Через проживання в Англії і громадянство Великої Британії було ще тяжче, але я пишаюся
тим, чого досягла збірна України. Дякую всім за підтримку на цьому шляху, рухаємося далі. Вітаю, Англіє».

«В

Фото із сайту showbiz.24tv.ua.

Про це Крістіна Пазік, обраниця головного
тренера національної збірної України Андрія
Шевченка, повідомила після розгромної
поразки «синьо-жовтих» у чвертьфіналі
Євро-2020 з рахунком 0:4

Нагадаємо, що Шевченко та Пазік виховують чотирьох дітей, які живуть у Лондоні.
А збірна Англії після вікторії над
Україною 4:0 у півфінальному поєдинку здолала Данію — 2:1, проте у фіналі
в серії післяматчевих пенальті поступилася Італії — 3:4 (основний і додатковий
час — 1:1, одинадцятиметрові — 2:3). Отож, «Скуадра Адзурра» — чемпіон Євро-2020!
Ось скільки вдома в Андрія Миколайовича
є уболівальників!

VOLYN.COM.UA
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Фото із сайту obozrevatel.com.
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«Коханий»
тричі переїхав
автомобілем
і протягнув
20 метрів…
Де наразі перебуває підозрюваний —
невідомо. Жінка досі бореться
за життя

Односельчани кажуть, що в домі, де жило подружжя, не випивали, але час від часу були сварки.

Петро МАКАРУК

2-річному Михайлику
вітчим перерізав горло…

тала відома ймовірна причина жорстокого наїзду на жінку в Дніпрі.
«Славута» не лише тричі переїхала
потерпілу, а й також протягнула її по дорозі
20 метрів. Найімовірніше, це зробив колишній кавалер, що намагався помститися жінці
за розставання.
Потерпіла була в стосунках із підозрюваним. Однак згодом вирішила з ним розійтися. Чоловік, ймовірно, вирішив, що не може
так це залишити. Тому взяв автомобіль і помстився колишній партнерці.
Після аварії він покинув транспорт неподалік від місця злочину.

Трагедія сталася 7 липня в селі Девладове
на Дніпропетровщині. 28-річний Сергій Федотов нібито
через помсту за те, що дружина мала намір вигнати
його з дому, закрився з двома дітьми жінки, хлопчиком
і дівчинкою. Молодшому він у підсумку завдав кількох
ударів ножем, а потім перерізав горло…
Дар’я ДУРОВА,
obozrevatel.com

коментарі журналістам, який опублікував місцевий Telegram-канал, матір двох
дітей розповіла: її старша дочка все бачила на власні очі. Сама жінка в цей час розмовляла з екскоханим. Спершу діти не плакали,
але ситуація змінилася, коли чоловік почав
її шантажувати.
«Я вже чула плач малої… звук скотча, коли
він їх зв’язував», — заявила вона.
Дочка пізніше розповіла мамі, що вітчим
закривав їй рота, а зв’язуючи руки, обіцяв, що
«нічого болючого не буде». Сама дівчинка падала на коліна і просила не чіпати її та братика. Дитині зателефонувала бабуся, але зловмисник відібрав мобільник.
Мама підкреслила, що чоловік знущався
з її сина. Хлопчик був зв’язаний, а вітчим «тикав ножем». Окрім того, злочинець погрожу-

У

вав дитині, що зараз «спустить йому повітря»,
і питав: «Ти якої хочеш смерті: повільної чи
швидкої?»
«Мала все це чула, бачила… Він [до неї]
говорить: я тебе відпускаю, даю другий шанс
на життя, йди», — передала слова зловмисника його дружина.
Після цього 28-річний вітчим зник. Його
розшукали на даху закинутого будинку. Сам
він вчинок пояснити не зміг, виправдовувався
«психікою, що кульгає», і говорив, що якби хотів
смерті хлопчика, то «вставив би ніж глибше».
Тим часом порізаного Михайлика встигли
доправити в лікарню Кривого Рогу, а потім перевезли в Дніпропетровську обласну клінічну
лікарню, куди прибули найкращі фахівці з клінічної лікарні «Феофанія». На жаль, після двох
діб боротьби за життя малюка медики зафіксували смерть його мозку. Ще кілька годин
не від’єднували дитину від апаратів, які підтримували роботу серця…

С

“

Якщо зловмисника зможуть
знайти й притягнути
до відповідальності, йому
загрожує від 7 до 15 років в’язниці.

Про стан жінки розповів журналістам
24tv.com заступник медичного директора
обласної лікарні Дніпра Юрій Скребець.
За його словами, пацієнтці вже провели дві
операції. Наразі вона перебуває в реанімації.
Жінку під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Її стан оцінюють як критичний, оскільки залишається загроза життю.
У потерпілої діагностували забій головного
мозку важкого ступеня, перелом плечової
кістки, розрив печінки, перелом ребер, пневмоторакс (скупчення газу в легенях).
У поліції Дніпра розповіли, що цей випадок розслідують як замах на умисне вбивство. Якщо зловмисника зможуть знайти й
притягнути до відповідальності, йому загрожує від 7 до 15 років в’язниці.

Син помер з голоду, бо мама пішла на гульки
У Києві Владислава Трохимчук отримала 12 років тюремного терміну за те,
що на 11 днів залишила в квартирі своїх дітей — однорічного малюка та дворічну дочку

овернувшись додому, горе-мати виявила
хлопчика мертвим, а дівчинку — в непритомному стані. На щастя, малу лікарі врятували.

П

І хоча Владиславу Трохимчук засудили
на 12 років, але за «законом Савченко» вона
вийде на свободу вже через 2 роки. Адже

з 2016 року, поки тривало слідство і судовий
процес, вона перебувала в СІЗО. Тож 5 років
зарахують за 10.
Відомо, що в жінки є третя дитина —
новонароджена дівчинка. Її та врятовану
старшу дочку передали в патронатну сім’ю.
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Чому не можна приміряти
Скіфську пектораль?

Ось вона: і знайдена дивом,
і сама — диво!

КА/Вікіпедія.
Фото Володимира ЖЛУДЕНКА/Вікіпедія.

Знайдений 50 років тому
древній шедевр ще й
досі тримає в собі багато
таємниць
Фото з архіву Нікопольського краєзнавчого музею.

Фото із сайту uk.wikipedia.org.

22 червня 1971 року. Мозолевський — у глибині
кадру, з цигаркою. Видно, що чоловік дуже
щасливий.

Василь КІТ

червня 1971 року
в кургані Товста
Могила поблизу
Нікополя археолог Борис
Мозолевський розкопав
пектораль — нагрудну
прикрасу скіфського царя
IV століття до н. е. із золота
958-ї проби. Скіфська пектораль і скарби Тутанхамона вважають головними
археологічними знахідками ХХ століття
За переказами, керівник експедиції Борис Мозолевський перед тим,
як виїхати на розкопки,

21

Археолог Борис Мозолевський (1936–1993)
тримає в руках знахідку всього свого життя.

залишив директору Орджонікідзевського (зараз
Покровського)
гірничо-збагачувального комбінату Григорію Середі, який
сприяв розкопкам, записку такого змісту: «Зобов’язуюсь знайти щось велике
і блискуче».
Так і вийшло. Відшукана пектораль із золота
958-ї проби датується IV ст.
до н. е. Її вага — 1150 г,
а діаметр — 30,6 см.
Прикрасу
знайшли
в кургані, де було чоловіче поховання. Поруч
із нею лежав меч у золотих піхвах, тому при-

пускають, що прикраса
належала скіфському правителю, який також виконував сакральні функції.

“

дається
Виріб
складається
з трьох ярусів: на нижрі,
ньому зображені звірі,
на середньому — квіти,
на верхньому — люди.
Трактується це так: тваринний світ — світ смерті,
людський — світ життя,
а між ними — дерево життя, що сполучає й пов’язує
два світи.
Найбільш поширена теорія, що золоту пектораль
створили давньогрецькі
ювеліри на замовлення
скіфської знаті. Першовідкривач знахідки Борис
Мозолевський також схилявся до цієї версії.

Скіфська пектораль із золота 958-ї проби
датується IV ст. до н. е. Її вага — 1150 г,
а діаметр — 30,6 см.

Деякі дослідники вважають, що Скіфська пектораль — це календар.
Хоч видимих календарних
ознак вона не має, проте
певна циклічність простежується.

До речі, у 1970-ті роки
звістка про пектораль
облетіла весь світ. Існує
думка про те, що відкриття цього артефакту стало
своєрідною «охоронною
грамотою» для самого ар-

хеолога: Борис Мозолевський ххоча й продовжував
переб
перебувати на «гачку» КДБ
чер
через
«націоналістичні
погляди», але став настільки відомим, що влада
побоялась його заарештовувати.
— Чи можна приміряти
пектораль? — запитала кореспондентка «Радіо Свобода» у наукового співробітника столичного Музею
історичних коштовностей
Юрія Полідовича.
— Ні. В цілому предмети давнини не можна
міряти на себе. Це такий
забобон. Переступати через нього… не є добрим.
Це те, що належало тому
світу.
— Це як прокляття?
— Ні-ні, абсолютно ні.
Це радше повага до давніх людей. Це те, що це їхній предмет. Ми можемо
захоплюватися, вивчати,
можемо про неї говорити, дискутувати, описувати, оспівувати і так далі,
але це їхній предмет, —
зауважив Юрій Полідович.

Новозведена «піраміда» потрапила до «Книги
рекордів Гіннеса»

Данії побудували замок із піску заввишки
21,16 метра, що на понад 3 метри вище, ніж
у попереднього рекордсмена з Німеччини. Данський нагадує піраміду і розташований у приморському містечку Блокхус (Північна Ютландія). Споруду створив нідерландець Вілфред Стіджер, йому
допомагали 30 світових скульпторів піску. Він сказав, що хотів, аби замок уособлював силу коронаві-

У

русу у всьому світі з початку пандемії. Тому на вершині розмістили модель вірусу.
Щоб зробити замок міцнішим, до його складу
додали 10% глини. Після завершення будівництва
нанесли також шар клею, аби він міг витримати холодні й вітряні умови осені та зими. У замок були
включені популярні місцеві особливості, зокрема,
будиночки, маяки, віндсерфінг і кайтсерфінг.
Очікується, що споруда стоятиме, допоки
не настануть сильні морози — до лютого або березня наступного року.

Фото із сайту freepik.com.

На вершині найвищого у світі замку
з піску поселили… коронавірус

Кажуть, стоятиме цей гігант
щонаймеше пів року — тільки сильні
морози зможуть його зруйнувати.
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l ЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ

«Навіщо тобі незрячий
чоловік?»

Фото із сайту Youtube.com.

А кажуть, тепер не вміють кохати.

Закінчення. Початок на с. 2
Ольга ЧОРНА

першу втішала Настю мати.
Потім — лікарка. А вона подумки прощалася з їхньою
з Назаром ненародженою донечкою…
Настя так і не сказала чоловікові, що втратила дитину. Не хотіла засмучувати. Сама «провела»
душу, яка не встигла спізнати земне життя, в інший світ, до ангелів.
Наодинці сумує. Кається. І мовчить…
Назар першим після лікарні затіяв розмову, якої боялася Настя:
— Ти не повинна бути моїм поводирем. Я згідний на розлучення.
В моїх очах порожнеча. І в серці.
І в тілі.
— Я не залишу тебе.
— Моя кохана дівчинко, життя з інвалідом — мука. Просто ти
не знаєш цього. І я… я більше ніколи не зможу бачити тебе, твоєї

С

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

Місячник
«Читанка для всіх»
www.volyn.com.ua

вроди, усмішки. Це мука і для мене.
Дві тоненькі цівки сліз смутком
пливли по Настиному обличчі.
— Не плач, дівчинко.
— Ти… ти бачиш?..
Родичі, друзі, знайомі співчували Насті й радили добре подумати, чи варто жити з незрячим.
— Мені б твою красу, — сказала Валя, одна з подруг, — я би
олігарха спокусила. А ти хочеш
бути живою білою тростинкою
для чоловіка-інваліда. Заради чого
йдеш на такі жертви? Гадаєш, хтось
це оцінить?
— Я кохаю Назара.
— Цікаво, чи надовго вистачить твого кохання і терпіння. Як
із таким на люди вийти? Яка користь від каліки?
Подібних розмов Настя переслухала і пережила багато. «Він бачить більше, ніж ви», — відповідала настирливим порадникам.
…Щось підганяло Настю додому. Вона хотіла забігти після роботи в перукарню. Але на серці такий
неспокій…

Засновник: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Газета «Волинь»
Головний редактор і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
Зареєстрована 31 серпня 2018 року.
Набрана і зверстана в комп’ютерному центрі
газети «Волинь-нова»
Адреса редакції і видавця:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

Назар тримав жменю таблеток.
На столі — горнятко води.
— Не смій! — вигукнула.
Чоловік здригнувся. Пігулки висипалися і розкотилися долівкою.

“

Це у зрячих кохання,
почуття та відчуття —
сліпі. А незрячі
«бачать» душею.

— Ніколи, чуєш, більше ніколи,
не роби цього! Навіть не думай! —
кричала крізь сльози.
Назар просив пробачення. Цілував Настині руки. Його незрячі
очі плакали.
— Я знаю, що тобі важко, дівчинко. Ти гідна іншого життя,
іншого чоловіка. Я кожен день думаю про це і ненавиджу себе.
— Дозволь, я вирішу, що мені
треба, — мовила твердо і вперто.

E-mail: chytanka77@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
Телефонуйте: у приймальню – (0332) 72-38-94,
з питань реклами – (0332)77-07-70,
приватних оголошень – (0332)72-39-32,
розповсюдження – (0332)72-38-94.
ТзОВ «Газета «Волинь» п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440 ЄДРПОУ 02471695

…Назар із Настею повільно
йшли вулицею.
— Яка гарна пара! — перемовлялися між собою дві літні жінки.
— Він так ніжно і міцно тримає
її руку.
— А кажуть, тепер не вміють
кохати…
Перехожі не раз задивлялися
на вродливу русявку і її гарного,
ставного супутника. Дивувалися, що вона відчиняє перед ним
двері авто, магазину чи кав’ярні.
— До чого життя дійшло, — почула якось. — Уже жінки перед чоловіками двері відчиняють.
— Догоджають, аби не втік.
— Такий може…
Назарів світ мав свої тони і відтінки. Чоловік «бачив», якого кольору настрій дружини, сміх, сум…
— Дівчинко, твій погляд зараз
замріяно-голубий. Такий, як небо,
на яке ти дивишся.
Настя здригнулася від чоловікових слів. Як він «бачить», що вона
стоїть біля вікна і милуєшся небом?
А якось, коли вона повернулася з роботи добряче знервована,
Назар сказав:
— Твій настрій обпікає гарячим
червоним кольором. Що трапилося, дівчинко?
— Як ти… «бачиш»? — запитувала здивовано.
— Це у зрячих кохання, почуття
та відчуття — сліпі. А незрячі «бачать» душею. Кохана дівчинко, моя
душа «бачить» тебе…
…Вони гуляли набережною
неподалік їхнього готелю. Море
пахло літом. Чи то літо пахло морем. Вітер бавився довгим Настиним волоссям. Назар ніжно відгортав пасма з обличчя дружини.
— Можна, я напишу ваші портрети? — запитало веснянкувате
рудоволосе дівча. — Це зовсім недорого.
— Якщо моя дружина згідна,
то можна.
Настя кивнула головою.
— Але мій чоловік не може зняти окуляри. Він…
— Його очі дуже вас люблять, — мовила юна художниця. — Ви така гарна і щастя ваше…
воно не таке, як в інших. Дивне…
— Як ви знаєте? — запитала
Настя.
— Ми, художники, бачимо душею, — філософськи відповіла кумедна рудоволоска. І почала накидати перші штрихи…

Друк офсетний. Обсяг – 12 сторінок формату В-4.
Передплатні індекси: 97847, 60313, 60780 .
Реєстраційний номер. Серія КВ №23544-13384Р
Віддруковано: Поліграфічне видавництво
«А-Прінт» ТОВ «Дім», м. Тернопіль.
Тел.: (0352)52-27-37, (067) 352-18-51,
сайт www.a-print.com.ua
Тираж згідно із замовленням. Замовлення № 733
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Фото із сайту suspilne.media.

Щоб брати участь в інтернет-боях, потрібні залізні нерви.

«Ганьба! Йому допоможе
тільки… кастрація!!!»
Або як виглядає дискусія в соціальній мережі
Микола САЙТОВИЙ,
anekdotua.com

В

асиль
пише
пост
у Facebook:
«Я вважаю, що бити жінок — це неприпустимо».

КОМЕНТАРІ:
Олена: Василю, ви мерзотник
і «женоненависник». Не очікувала
від вас такого.
Василь: Олено, з чого ви
це взяли? Я навпаки дуже люблю
жінок.
Олена: Я бачу, як ви нас любите. Я не сліпа. У вас у пості слова
«бити жінок». Такі як ви, Василю, —
це просто ганьба сучасного людства.
Василь: Олено, якщо ви прочитаєте мій пост ще раз, то помітите, що я якраз проти насильства.

Ніна: Олено, він думає, що приписавши до свого величезного
мізогінного («женоненависницького». — Ред.) тексту слово «неприпустимо», може обдурити читачів. Типовий чоловічий шовінізм.
Олена: Василю, ви вважаєте,
якщо я дівчина, то не вмію читати?
Поспішаю вас розчарувати. У мене
вища освіта. Я психолог світового
рівня. Мене весь Крижопіль знає.
А чого домоглися в житті ви? Будівельник? Бидло, не здатне бачити
далі, ніж нижче пояса!
Василь: Я дійсно власник будівельної компанії, але чому ви
вважаєте, що цей факт мене принижує?
Катя: Оленко, не гай часу
на цю мерзоту! Він все одно нічого
не зрозуміє.
Таким тільки кастрація допоможе.

СМІХОТЕРАПІЯ
:)):)):))
Жінки, як гриби: найгарніші — найбільш отруйні.
:)):)):))
У ліжку моя дружина краща
за всіх своїх подруг, отже для ревнощів в неї не повинно бути жодних підстав!
:)):)):))
—
Кохана,
музика
—
це як секс!
— Еге ж. Якщо як у тебе,
то вічно в ноти не потрапляєш
та й пісні короткі…
:)):)):))
Жінка — фортеця, якій подобається або швидка атака на неї,
або тривала облога, або мирні
переговори, але не подобається,
коли завойовують іншу фортецю.

:)):)):))
— Пробач, але я не буду займатися сексом до весілля.
— Ти теж пробач, але я не стану влаштовувати весілля заради
сексу.
:)):)):))
Чи можна ставитися до дружини як до ліків, якщо вона капає
на мізки три рази на день?
:)):)):))
— Ольго, скільки у вас було
сексуальних партнерів?
— Три. Ой, ні, ще один випадок згадала — вісім…
:)):)):))
Чоловіки, запам’ятайте раз
і назавжди: яким був секс, такий
буде і борщ! Ви – не досмажите,
ми — не доваримо!

Галина: От так його, Оленко!
Вріж виродку!
Світлана: Дівчата, давайте подамо в суд на цю мерзоту! Скільки

“

Я вважаю, що
бити жінок – це
неприпустимо.

можна залишати їх безкарними?!!!
Василь: Все. Вмовили. Відмовляюся від своїх слів.
Олена: Тобто тепер ви хочете сказати, що бити жінок добре?
Я так і знала, що ви прихований
насильник і педофіл!!! Правильно
Світлана запропонувала подати на вас до суду. Я вже зробила
скріншоти нашої бесіди. Чекай тепер порядку, гнида!

Василь: Ви з глузду з’їхали?
Який я вам педофіл?! У мене дві
доньки!
Олена: Тобто, у вас в родині
як мінімум три жертви насильства?
Дружина і дві доньки. Бідні дівчата.
Уявляю, як ви їх мучите!!!
Ольга: Олено, я Ольга — дружина Василя. Мій чоловік прекрасна, добра людина і чудовий батько.
Будь ласка, припиніть це цькування.
Олена: Ольго, у вас стокгольмський синдром. Хоча як мати, ви
просто зобов’язані захистити себе
і доньок від домашнього тирана.
Я кожен день допомагаю жінкам,
змушеним через це пройти. Допоможу і вам. Але для цього треба
зважитися на вчинок, взяти дівчат
і піти подалі від абьюзера.
Світлана: Дівчата, вступайте
в мою групу «Захистимо Ольгу
і доньок!». Збір коштів на адвоката
на мою карту.
Ольга: Прошу вас, Олено
та Світлано, залишити мою сім’ю
в спокої.
Олена: Дівчата, схоже все гірше, ніж я думала. Ольга не могла б
таке написати. Впевнена, за неї
пише чоловік. Господи, сподіваюся, вона ще жива. Хто знає їхню
адресу? Треба терміново дзвонити
в поліцію!!!
Міла: У мене тітка в прокуратурі. Я їй вже написала.
Олена: Дякую, Міло. Сподіваюся, його посадять років на двадцять.
Катя: Він же через двадцять
років вийде і знову візьметься
за своє. Тільки кастрація!!!
Олена: Нічого. З нього в тюрмі
швидко дівчину зроблять. Зрозуміє, як нам.
Модератор соцмережі: акаунт Василя закритий на місяць
за розпалювання ненависті.

l БУВАЛЬЩИНА

«Приїжджай, він полетів!»
Фото із сайту bbc.com.

Знаменитий кінорежисер
Федеріко Фелліні уклав
із письменником-сценаристом
Тоніно Гуерра парі, що той
не придумає повноцінного
фільму довжиною лише
10 секунд

а наступний день великий сценарист приніс таку замальовку:
«Жінка дивиться телевізор. На екрані — трансляція старту ракети. Йде
зворотний відлік: 10… 9… 8… Ми бачимо її обличчя, на якому відбиваються яскраві переживання.
На останніх секундах вона бере те-
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Цея суперечка двох геніїв — Феліні і Гуерри
(праворуч) стала уже «притчею во язицех».

лефон, набирає номер 7… 6… 5… 4…
3… 2… 1 і зі стартом ракети вимовляє
в трубку: «Приїжджай, він полетів!»

