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Những động vật thừa kế giàu có nhất thế giới !! 
 

 1. Alsatian Gunther vừa trở thành chú chó giàu nhất thế giới 
sau khi được thừa kế một khối tài sản kếch sù lên tới 370 
triệu USD từ người chủ. Con chó này sở hữu vài ngôi nhà 
sang trọng trong đó có khu biệt thự tại Miami từng thuộc sở 
hữu của Madonna hay villa ở Bahamas với rất nhiều người 
hầu, quản gia. Bữa ăn hàng ngày của nó là trứng cá muối và 
thịt bò hầm ở Pedigree Chum. 
  
 
(Từ trang sang phải) Gunther, Kulu và Toby. 

  
2. Con tinh tinh Kalu đứng thứ hai với 88 triệu USD. Kalu hiện đang sống tại Cape Town, Nam Phi. Nó được thừa 
hưởng hàng triệu đô la sau vụ li dị nổi tiếng của vận động viên bơi lội Frank O'Neill và bà vợ Patricia.  

 
3. Đứng thứ ba là chú chó Toby Rimes của quý bà Ella 
Wendel với khối tài sản 50 triệu USD.   
 
4. Những chú chó của nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah 
Winfrey sẽ được thừa kế 50 triệu USD một khi bà qua đời. 
  
5. Con cá heo Keiko, ngôi sao của bộ phim Free Willy được 
nhận 37 triệu USD từ những bộ phim nó tham gia.  
 
6. Con gà mái Gigoo sở hữu 17 triệu USD. Miles Blackwell 
chia cho người bạn có lông vũ khoản tiền này năm 2000 Chó 

cưng của Oprah Winfrey, Cá heo Keiko và Gà Gigoo.                         sau sự ra đi của người vợ Briony.  
 
7. Blackie là con mèo giàu nhất thế giới khi được nhận khoản tiền 15 triệu USD từ ông chủ giàu có Ben Rea.  

 
8. Chú chó Trouble được thừa kế 12 triệu USD từ bà chủ 
giàu có - tỷ phú Mỹ Leona Hemsley. Tòa 
án sau đó đã giảm số tiền thừa kế xuống còn 2 
triệu USD và hiện tại con chó đang sống rất xa xỉ ở New 
York.  
 
9. Chú chó Flossie sở hữu gần 6 triệu USD. Nữ diễn viên 
Hollywood Drew Barrymore rất biết ơn Flossie vì nó đã 
cứu sống cô khi ngôi nhà bốc cháy. Do đó Barrymore đã 
tặng cho con vật cưng khoản tiền lớn trong bản chúc thư. 
  

Blackie, Trouble và Flossie. 
  

10-11-12. Chú chó Frankie, hai chú mèo Ani và Pepe le Pew đều thừa hưởng những khoản tiền thừa kế lên tới 5 
triệu USD. Một người giấu tên đã để lại chú chó và hai con mèo cho người hàng xóm Lenise Patrick chăm sóc với 
khoản tiền 15 triệu USD. Chúng sống cùng nhau rất hạnh phúc trong ngôi nhà trị giá 10 triệu USD ở San Diego và 
nhận khoản tiền nuôi dưỡng hàng năm là 100.000 USD. Lenise sống ở căn nhà kế bên để đảm bảo rằng chúng có 
tất cả những gì chúng cần. 
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Những tai nạn “dở khóc, dở cười” 
 
Con chó này bị mắc kẹt trong một cái chum đất sét nung.                           Các nhân viên cứu hộ tại Hampshire, Anh Quốc  
                                                                                                                      đang trợ giúp cho một chú lợn bị kẹt dưới bùn. 
  

                  
 
Voi bị kẹt dưới miệng cống ở tỉnh Rayong, Thái Lan.                           Một con cáo con bị mắc kẹt . 

 

              
 

 
Không hiểu sao con chó Daisy này lại trèo lên được                                        Con vẹt bị kẹt đầu trong một quả bóng giặt nhưng  
cửa sổ một ngôi nhà ở Chelmsford, Essex (Anh)                                              các bác sĩ thú y cuối cùng đã giải thoát cho nó. 
mà không có cách nào xuống được. 
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Keano bị kẹt trong một cái lỗ trên tường.                                          Chim sẻ kẹt trong bình tưới nước. 
 

                   
 
Con bò hiếu kỳ bị kẹt đầu trong chiếc lồng máy giặt cũ.                                            "Tai nạn" của mèo mướp. 
 

                   
 
Con Moses Chan bị kẹt trong chỗ chui ra chui vào của mèo.                       Các nhân viên cứu hộ tại Cumbria, Anh phải sử dụng cần cẩu để 
                                                                                                                            giải thoát cho con bò bị mắc kẹt này. 
 

                    
 
 
 


