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Тайванці зробили ялинку з 
пластикових ложок
У місті Тайчжун, що розташоване в центрі Тайваню, 
встановили різдвяне дерево, зібране з 80 тисяч 
одноразових пластикових ложок. Як повідомляє 
«Reuters», авторами ложкової ялинки стали шесте-
ро студентів, які перемогли в конкурсі на кращий 
проект «екологічного» дерева. На думку мера 
міста, ялинка з ложок радує городян і туристів 
своїм незвичайним виглядом, а ще нагадує, що 
слід турбуватися про довкілля. Після свят ялинку 
пустять у вторинну обробку. 

Поп-діва Мадонна стала 
королевою британських ЗМІ
Співачка Мадонна очолила список 

знаменитостей, імена яких найчас-
тіше з’являлися в публікаціях британ-
ських видань. За десять років — з 2000 
по 2010 роки — Мадонну згадували в 
британській пресі 46017 разів.

Різниця в кількості згадувань між 
першим і другим місцем нинішнього 
рейтингу складає більше 15 тисяч разів. 
У 2009 році поп-зірка також була визна-
на королевою газет Великобританії.

Що стосується решти учасників рей-
тингу «нульових», то на другому місці в 
ньому розмістився ведучий популярно-
го телешоу з пошуку талантів «X Factor» 
Саймон Коуелл, який за підсумками 
2000-2009 років займав лише дев’ятий 
рядок списку. Третім героєм публікацій 
за десятиліття став поп-співак Роббі Ві-
льямс. 

До речі, нещодавно поп-діва роз-
містила на своїй сторінці у соціальній 
мережі «Facebook» повідомлення про 
те, що вона розшукує співавторів для 
роботи над новим матеріалом. «Заявляю 
офіційно: мені час рухатися. Мені треба 
записувати нову музику. Я шукаю най-
божевільніших, крутих людей для спіль-
ної роботи!» — написала вона. Наразі 
під закликом Мадонни прихильники за-
лишили майже 3900 коментарів.

Нагадаємо, знаменита співачка ви-
пустила свій поки що останній альбом у 
квітні 2008 року. У роботі над платівкою 
«Hard Candy» брали участь Джастін Тім-
берлейк, Тімбаленд та інші. У вересні 
2009-го Мадонна випустила збірку хітів 
«Сelebration». Разом із відомими компо-
зиціями до неї увійшли три нових треки. 
Рік, що минає, співачка присвятила не-
музичним проектам — зйомкам кіно та 
запуску мережі фітнес-клубів.

УЛЮБЛЕНА ПОТВОРА 

Найстрашніший пес Англії 
знайшов собі господаря

Собака, який досі мешкав у при-
тулку, нарешті знайшов собі 

нового власника. Взяти пса на 
прізвисько Уг вирішила 35-річна 
офіціантка з Йоркшира Ейпріл 
Паркер. 

Зовнішність Уга може відштов-
хнути навіть найбільш фанатично-
го любителя тварин. Він сліпий на 
одне око, в нього стирчать зуби, 
морду «прикрашає» кривий ніс, а 
шерсть має незрозуміле плямисте 
забарвлення.

Проте Ейпріл заявила, що по-
любила собаку з першого погляду, 
побачивши її світлину на сайті 
притулку. Щоб забрати Уга, жінці 
довелося викласти 200 фунтів, але 
вона запевнила, що анітрохи про 
це не шкодує.

«Коли люди дивляться на Уга, 
їм стає смішно. Він виглядає ко-
мічно з його великими очима і зу-
бами, що випирають, і завжди на 
всіх гавкає. Але в нього любляче 

серце та фантастичний темпера-
мент», — розповіла Ейпріл.

До речі, її дві доньки — 15-ти 
і 13-ти років — теж залишилися у 
повному захваті від собаки.

Зауважимо, що Уг є претенден-
том на титул найстрашнішого пса 
планети. Перегони за це звання 
стартували в червні, після того, 
як померла зірка серед найпотвор-
ніших собак — чихуахуа на пріз-
висько Міс Еллі.

РОЗКІШ 

В Еміратах встановили 
найдорожче різдвяне дерево

У готелі «Emirates Palace» в Абу-
Дабі (Об’єднані Арабські Емі-

рати) встановили найдорожчу 
у світі ялинку ціною понад $11 
мільйонів. Сама 13-метрова лісова 
красуня коштує не більше $10 ти-
сяч, а решта вартості припадає на 
ювелірні вироби, якими вона при-
крашена. Це — справжні золоті 
браслети, кольє, рясно присмачені 
діамантами, перлами, смарагдами, 
сапфірами й іншим дорогоцінним 

камінням.
Причому поряд із цими доро-

гими іграшками, на ялинці можна 
побачити і звичні різдвяні прикра-
си з паперу та картону.

ОАЕ є однією з найбільш без-
печних країн у світі. Тим не менше, 
за ялинкою в «Emirates Palace» ці-
лодобово пильнуватиме охорона. 
«Emirates Palace» є одним з найдо-
рожчих готелів світу. Його рівень 
оцінюється сімома зірками, а в 
оздобленні номерів використову-
ють сусальне золото.

КОЛЕКЦІОНЕР 

Канадець зібрав рекордну 
кількість Санта-Клаусів

Всього 74-річному колекціо-
нерові вдалося зібрати 25 ти-

сяч 189 різних зображень Санти 
у вигляді декоративних фігурок, 
іграшок, посуду, постерів й інших 
предметів. За словами містера 
Лакерра, він почав збирати свою 
колекцію в 1988 році, коли тітка 
його дружини подарувала йому 
старовинну фігурку Санта-Клауса 
з пап’є-маше. Канадський рекор-
дсмен зізнався, що відтоді він то 
сам купує собі фігурки Санти, то 
отримує їх у дарунок від друзів.

Досягнення пана Лакерра було 
офіційно зареєстроване у Кни-

зі рекордів Гіннеса. Коментуючи 
рішення гіннесівського комітету 
включити його колекцію до черго-
вого видання, канадець запевнив, 
що надзвичайно гордий бути ре-
кордсменом. «Це все одно, що ви-
грати олімпійську медаль», — під-
креслив пенсіонер.

Жан-Гі Лакерр вирішив надати 
усім охочим можливість погляну-
ти на його зібрання Санта-Клаусів. 
Літній пан відкрив в підвалі влас-
ного будинку імпровізовану екс-
позицію, в рамках якої представив 
усі 25189 Клаусів. Виставка буде 
відкрита до 15 січня 2011 року.

ПРОРИВ 

«Facebook» став третім 
найбільшим сайтом у світі 

Згідно з доповіддю дослідниць-
кої групи, в листопаді поточно-

го року на «Facebook» зайшли 648 
млн. унікальних відвідувачів.

Соцмережа витіснила сервіси 
інтернет-корпорації «Yahoo», які 
тепер займають четверте місце і на-
раховують 630 мільйонів унікаль-
них користувачів. У жовтні цього 
року «Facebook» і «Yahoo» відвіда-

ла однакова кількість користувачів 
— 633 млн. чоловік. Друге і перше 
місця займають онлайн-сервіси 
корпорації «Microsoft » (869 млн. 
унікальних відвідувачів у світі) і 
«Google» (970 млн. користувачів). 
Сьогодні в «Фейсбуці» розміщу-
ється близько чверті всіх онлайно-
вих рекламних оголошень у США, 
що вдвічі більше, ніж у «Yahoo».

ТЕХНОЛОГІЇ 

У Сінгапурі народ розважають 
танцюючі журавлі

На одній із набережних Сін-
гапуру встановили фонтан 

у вигляді величезних механічних 
журавлів. Танцюючі сталеві птахи 
висотою з десятиповерховий буди-
нок майже не поступаються в гра-
ції своїм живим побратимам.

«Розпустивши крила з різноко-
льорових водяних бризок, гігант-
ські механічні журавлі линуть над 
землею під вигуки здивованих гля-
дачів», — повідомляють газети.

Автор унікального шоу — лау-
реат премії «Еммі» Джеремі Рейл-
тон. Від ідеї проекту до втілення 
у життя минуло цілих три роки. 
Милуватися виставою можна без-
коштовно з будь-якої точки міста.

ОТАКОЇ! 

Індіанка півроку не знала, 
що вийшла заміж за жінку

Як розповіла Мінато Хатуа, вона 
познайомилася з коханим кіль-

ка років тому. Вони сподобалися 
один одному, почали зустрічатися, 
а невдовзі молодий чоловік попро-
хав її руки. Він справив позитивне 
враження на батьків дівчини, і ті 
дали згоду на шлюб.

У вересні 2009 року пара одру-
жилася. Новоспечений чоловік 
пояснив молодій дружині, що не 
зможе займатися з нею сексом з ре-
лігійних міркувань. Хатуа не стала 
сперечатися з цим рішенням.

Незабаром після весілля моло-
дят відвідала мати Мінато, яка по-
цікавилася у неї сімейним життям. 
Дочка розповіла матері про те, що 
вона щаслива в шлюбі, але при 
цьому згадала про відсутність сек-
суального зв’язку з чоловіком.

За словами Хатуа, після візиту 
мами вона почала з підозрою ста-
витися до свого чоловіка і виріши-

ла з’ясувати, чому він відмовляє їй 
у фізичних стосунках.

Одного разу Мінато вдалося 
застати чоловіка, коли той при-
ймав ванну. «Тоді справдилися мої 
найгірші підозри — він виявився 
жінкою», — розповіла вона.

За словами Хатуа, після цьо-
го вони розлучилися, проте вона 
кілька місяців не зважувалася 
звернутися в поліцію, оскільки їй 
постійно дзвонили родичі «чолові-
ка» і погрожували.

Тим не менше, кілька днів тому 
поліція врешті зайнялася розслі-
дуванням цього незвичайного ін-
циденту. За попередньою версією, 
чоловік, який насправді виявився 
жінкою, вирішив одружитися на 
Хатуа, щоб отримати придане. До 
слова, у день весілля батьки Міна-
то подарували «нареченому» ма-
шину та 25 тисяч рупій (приблиз-
но 480 євро).

ДИВАК 

Британець 
одружиться на 
різдвяному дереві

У британському графстві Уїлтшир 
найближчим часом відбудеть-

ся незвичайна весільна церемонія, 
47-річний Енді Парк зв’яже себе уза-
ми шлюбу з різдвяною ялинкою.

Як розповів Парк в інтерв’ю ви-
данню «Th e Sun», він любить це де-
рево найбільше на світі.

«Я чув, що люди одружуються на 
своїх домашніх тваринах, то чому ж 
я не можу одружитися на ялинці?» 
— зауважив Парк.

За словами самого «нареченого», 
він вже придбав для свого дерева 
обручку. «Щоправда, я поки не знаю, 
на яку гілку її одягну», — заявив 
британець.

Енді Парк повідомив, що має на-
мір організувати традиційну цере-
монію одруження. Єдиними серйоз-
ними труднощами, як він вважає, 
стане пошук священика, який пого-
диться провести весільний обряд.

Цікаво, що Парк давно захоплю-
ється різдвяною тематикою та від-
значає це свято щодня вже протягом 
сімнадцяти років. Чоловік розповів, 
що почав святкувати Різдво в липні 
1993 року, коли йому було сумно та 
нудно, й він вирішив себе підбадьо-
рити.
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