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Німці провели чемпіонат із 
метання різдвяних ялинок
У німецькому містечку Гадове пройшли змагання 
з метання різдвяної ялинки у півтора метра висо-
тою. Ці змагання — традиційна частина різдвяних 
святкувань у тамтешніх краях. Переможець Франк 
Пубанц метнув ялинку на 11,8 м. Найближчий 
суперник відстав від нього на півметра — 11,25 м. 
Світовий рекорд із метання різдвяного деревця 
(17,5 м) був установлений у 2007 році. Техніка 
метання правилами не обмежена: ялинку можна 
шпурляти і як спис, і розкручуючи — як молот.

Перший день нового року 
Даша Астаф’єва провела у ліжку
Солістка гурту «NikitA» та модель еро-

тичних журналів Даша Астаф’єва 
розповіла, як зустріла Новий рік у Мо-
скві і чого боялася малою.

Зі слів співачки, вона з дитинства 
обожнює Новий рік: «Я люблю зиму. 
Вона у мене асоціюється з дитинством. 
Пам’ятаю, як після школи ми грали в 
сніжки, і батьки мене лаяли, що я багато 
часу проводжу надворі, хвилювалися, 
аби не замерзла. — розповідає Даша ви-
данню «E-motion». — З першим снігом я 
чекала приходу Нового року! А 31 груд-
ня не відходила від вікна — виглядала 
Діда Мороза з подарунками», — ділить-
ся спогадами перша краля українського 
шоубізу.

Зі слів співачки, мама постійно їй ка-
зала, що всі цукерки Дід Мороз віддасть 
іншим діткам, а неслухняним не прине-
се нічого. «Я щосили намагалася всім 
догодити, бо боялася, що Дідусь до мене 
не прийде», — зізнається Астаф’єва.

Певно, у 2010 році Даша жодних сут-
тєвих капостей не накоїла. Бо подарун-
ків вона отримала цілу купу. «Цьогоріч 
мене просто засипали дарунками. Я на-
віть не очікувала такої кількості потріб-
них речей. Мені подобається, коли речі 
приносять користь, — пояснює підопіч-
на продюсера Юрія Нікітіна. — Зокре-
ма, напарниця по групі Юля Кавтарадзе 
презентувала мені кілька дизайнерських 
штучок для моєї нової квартири.

До слова, саме з Юлею чорнявка і 
зустріла Новий рік. Спершу дівчата ви-
ступили в одному з московських клубів, 
а тоді вирушили на закритий прийом до 
друзів. А от першого дня нового 2011 
року кралі валялися в ліжку. «Першого 
числа ми ще відсипалися й милували-
ся шикарним виглядом з вікна нашого 
готелю. Замовили собі в номер кілька 
десертів і шампанське, дивилися старі 
добрі радянські фільми», — розповідає 
красуня.

ЖИТТЄВА СИЛА 

Індієць став батьком у 94 роки

Індійський селянин став найста-
рішим батьком у світі після того, 

як дружина народила йому сина. 
Новоспечений тато Рамаджит 
Рагхав, що живе у штаті Хар’яна 
на півночі Індії, зупинятися на до-
сягнутому не збирається й планує 

розмножуватися далі. Про це пові-
домляє «Th e Daily Mail».

Як вважає Рагхав, таємниця 
його «вічної молодості» криється в 
їжі, яку він вживає. Щодня індієць 
з’їдає по півкілограма топленого 
масла і мигдалю та випиває три лі-
три молока.

Це перша дитина Рагхава і 
його дружини. Пара налаштована 
оптимістично й планує народити в 
наступному році ще одного спад-
коємця. Слід зазначити, що сам 
Рагхав стверджує, що йому більш 
як 100 років, однак за документа-
ми індійцеві цього року сповнило-
ся тільки 94. У відомостях про вік 
його дружини індійські ЗМІ роз-
ходяться: їй приписують від 51 до 
55 років.

ДИВОВИЖА 

Полячка народила близнюків від 
різних чоловіків

28-річна жінка і не підозрюва-
ла, чим обернуться її зради. 

Протягом деякого часу вона жила 
з чоловіком і потайки зустрічалася 
з коханцем. Її незапланована вагіт-
ність закінчилася появою на світ 
близнюків: дівчинки та хлопчика, 
повідомляє «Українська правда» з 
посиланням на польське видання 
«Kurier Poranny».

Щойно малюки з’явилися на 
світ, полячка вирішила порвати 
відносини з благовірним, аби пе-
реїхати до коханця. Втім, жінка 
була впевнена, що батьком її дітей  
є все ж чоловік. 

Але той, не бажаючи платити 
аліменти, під час шлюборозлуч-
ного процесу засумнівався, що це 
його потомство, і запропонував 
провести генетичну експертизу. Її 
результат вразив усіх: з’ясувалося, 
що близнюки мають двох різних 
батьків. Так, татусем дочки став 
коханець, а сина — чоловік.

У інтерв’ю польському видан-
ню генетик Петро Козьол розпо-
вів, що сучасній медицині відомо 
лише сім подібних випадків. Ви-
являється, у жінок іноді дозріва-
ють відразу кілька яйцеклітин, які 

можуть виходити з яєчника з пе-
рервою в кілька годин або навіть 
днів, і запліднити їх здатні сперма-
тозоїди як одного, так і двох, а то 
й трьох, чотирьох чоловіків. Потім 
запліднені зиготи потрапляють в 
матку, і, як у випадку звичайної 
вагітності, прикріплюються до її 
стінки і ростуть. Зрозуміло, пла-
центи у них будуть різні.

«Наскільки я знаю, зараз мати 
живе зі своїми дітьми та коханцем, 
який прийняв ситуацію. Вихову-
вати дітей вони будуть разом, а 
колишньому чоловікові все ж таки 
доведеться платити аліменти на 
свого сина», — повідомив генетик.

МАГІЯ 

На Тернопільщині відкрили 
школу магії

Тут рідновіри, прихильники до-
християнських традицій, на-

вчають своїх дітей таким предме-
там, як травознавство, медитація з 
вогнем, спілкування з рослинами, 
володіння власною енергією. Вчи-
телі, психологи та екстрасенси, 
кажуть, що у такий незвичний 
спосіб готують дітей до дорослого 
життя. Діти навчаються тричі на 
рік, по десять днів, у час шкільних 

канікул, повідомляє ТСН.
«В академії навчають, як зро-

бити власне життя щасливим. Тут 
діти почуваються Гаррі Поттерами 
у школі магії», — кажуть учителі. 

У школі пояснюють, магія — 
це не вміння махати чарівною па-
личкою, а мистецтво створити на-
вколо себе світ щастя та любові. В 
академії навіть шкільну форму за-
провадили з магічними знаками.

ПОТЯГЛО НА ПОДВИГИ 

П’яна росіянка вкрала з площі 
новорічну ялинку

І перед Новим роком курйозних 
випадків з нетверезими виста-

чає. Дівчина напідпитку спиляла 
ялинку з площі Омська та віднесла 
її у подарунок до Нового року сво-
їй подрузі, повідомляє ТСН. 

Нетвереза мешканка Омська 
вкрала новорічну ялинку з міської 
площі. Зникнення зеленої красу-
ні виявили місцеві мешканці, які 
звернулися до міліції.

Незабаром дільничний інспек-
тор вийшов на слід викрадачки де-
рева. Міліціонер знайшов ялинку 
в одному з будинків неподалік від 
площі, з якої її вкрали. Господиня 
квартири, в якій було виявлено 

міську ялинку, розповіла, що дере-
во їй принесла подруга. Отримав-
ши цю інформацію та дізнавшись 
адресу подруги, співробітник мілі-
ції відправився до викрадачки но-
ворічної ялинки.

Після тривалої бесіди дівчина 
зізналася у крадіжці дерева. Вона 
також додала, що спиляла ялинку, 
коли була п’яною. Наразі омська 
міліція вирішує питання про по-
рушення кримінальної справи.

Сума збитків від дій п’яної 
мешканки Омська склала дві тися-
чі рублів. Ялинку вдалося забрати 
у подруги викрадачки та поверну-
ти на колишнє місце.

ПАХОЩІ 

У Німеччині продають парфуми 
з запахом крові, поту і сечі

У Берліні у продаж надійшли 
парфуми з запахом крові, поту 

та сечі. 
У дорогому бутіку в центрі 

Берліна за оригінальною ідеєю 
нью-йоркського дизайнера Лізи 
Кірк продаються парфуми «Рево-
люція». Експерти змалювали «аро-
мат» цих парфумів, як запах крові, 
поту і сечі.

Однак інгредієнти, з яких ви-
готовлено цей екстравагантний 
парфумерний продукт, штучні. 
Пахощі, якщо можна так назвати 
ці парфуми, реалізують у флако-
нах, що мають форму саморобних 
залізних бомб. Ціна такої пляшеч-
ки об’ємом дванадцять мілілітрів 

становить 55 євро.
Хоч як дивно, проте у покупців 

ці, м’яко кажучи, «оригінальні» 
парфуми користуються неабия-
ким попитом.

ВЕДМЕЖА ПОСЛУГА? 

У столиці відкрилося агентство, 
яке перевіряє пари на вірність 

У Києві з’явилася послуга «пере-
вірка коханого (або коханої) 

на вірність». Агентство, яке заяви-
ло про себе на сайті безкоштовних 
оголошень, працює на такий же 
манір, як колись популярна ро-
сійська телепередача: розігрує цілі 
вистави, в яких чоловік або жінка 
проявляє свою сутність.

«У вас же виникали сумніви, чи 
не повівся б він на якусь білявку? 
А може, потрібно показати чолові-
кові, що його об’єкту захоплення 
потрібні від нього тільки гроші? 
Ми можемо зробити все», — по-
відомили у агентстві. Стандартна 
схема: до вашого коханого підси-
лають спеціально навчену дівчину 
модельної зовнішності. Ця панян-
ка знайомиться з ним і спокушає. 
Їхні стосунки перебуватимуть під 

вашим контролем і розвинуться 
лише до заздалегідь обумовленої 
стадії: можливо, то буде перше 
побачення, або й спільна поїздка 
куди-небудь.

Попит на цю послугу, як запев-
няють в агентстві, дуже великий. 
«Ось, приміром, нещодавно звер-
нулася жінка, яка мріяла розлучи-
тися з чоловіком. А причепитися 
не було до чого. До її благовірного 
підіслали дівчину, яка його таки 
спокусила, а дружина їх застукала 
в найбільш невідповідний момент 
і відразу ж подала на розлучення».

«А от інша дівчина просто хо-
тіла «розвести» хлопця-багатія на 
новеньке авто. Зробила те ж саме, і 
він, аби не розлучатися з коханою, 
подарував їй машину», — повідо-
мили в агентстві.

ПЕС-ПАРКУРНИК 

На Буковині живе 
єдиний в Україні пес, 
який займається 
паркуром

Собака, що видає людські фокуси, 
живе на Буковині, і його назива-

ють єдиним в Україні чотирилапим 
трейсером (так звуть тих, хто займа-
ється паркуром), повідомляє ТСН.

Стафордширський тер’єр на 
прізвисько Трет із легкістю пере-
стрибує високі огорожі, залазить 
на дерева та бігає парапетами. Такі 
здібності вже оцінили за кордоном. 
Навесні песика зніматимуть у кіно. 
Вже є й пропозиція попрацювати в 
рекламі.

Хазяїн Євген придбав Трета ма-
леньким цуценям на місцевому рин-
ку п’ять років тому. Собака почав 
дивувати вже за кілька місяців. По-
мітивши здібності Трета, господар 
узявся його тренувати. Насамперед 
хотів довести, що цю породу не-
справедливо вважають агресивною. 
Треба просто зуміти правильно ске-
рувати надлишок енергії пса. Усе, що 
вміє Трет, хлопець знімає та викла-
дає в Інтернеті.

У пса вже є шанувальники в Єв-
ропі. Британці недавно надіслали 
йому дорогий костюм. Євгену не 
раз пропонували за собаку чималі 
гроші. Але господар і не думає його 
продавати.
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