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У Бельгії спекли найвищу 
«вежу» з млинців
Кондитер із бельгійського міста Сінт-Кателіжне-
Вавер встановив новий світовий рекорд з ви-
пікання млинців, повідомили місцеві ЗМІ. Висота 
млинцевої «вежі» Поля Дедроога склала 77 см, що 
на три сантиметри перевищує попередній рекорд. 
Для випікання 203 млинців кондитеру знадобило-
ся 24 кілограми тіста. Про те, скільки зайняв сам 
процес, не повідомляють. Рекорд запротокольо-
вано і тепер його мають занести в Книгу рекордів 
Гіннеса.

Рудоволоса Слава з «НеАнгелів» 
ловила тунця на Балі
Одна з солісток дуету «НеАнгели» 

Слава вирішила набратися сил 
на острові Балі перед новим твор-
чим сезоном, інформує прес-служба 
«Mamamusic». 

«На Балі величезна кількість 
смачних морепродуктів: лобстери, 
яких ми поглинали по три штуки  
на день, величезні смачнющі мідії та 
креветки», — поділилася враження-
ми від райського острова рудоволо-
са співачка.

Разом із подружками Слава ви-
співувала на все узбережжя пісні. 
Таким чином «НеАнгел», за її слова-
ми, готувалася до вокального проек-
ту, в якому бере участь гурт.

«Балі славиться своїми магічни-
ми амулетами та символами, тому, 
вирушивши на тамтешній рино-
чок, аби набратися вражень і відчу-
ти місцевий колорит, я не могла не 
звернути увагу на кумедну бабусю, 
яка, сидячи на землі, вирізала з дере-
ва химерні фігурки», — розповідає 
Слава.

Виявилося, що бабця майструва-
ла фігурки богів, у яких вірять місце-
ві жителі.

«Коли я розповіла бабусі, що 
готуюся взяти участь у вокальному 
шоу, вона одразу пообіцяла, що під-
готує мені особливий амулет. І бук-
вально за півгодини старенька ви-
різала для мене фігурку божка, який 
начебто оберігає всіх артистів», — 
запевняє руда власниця пишного 
бюсту.

Проте найяскравіше враження 
від подорожі на Балі у Слави зали-
шила рибалка. «Ми виїхали на яхті у 
відкрите море та цілий день ловили 
рибу. Я зловила великого тунця», — 
похвалилася вона.

ВИТРИВАЛІСТЬ 

Біла ведмедиця пропливла 
у пошуках крижини 690 кілометрів

Глобальне потепління все біль-
ше позначається на житті тва-

ринного світу. Так, самка білого 
ведмедя пропливла близько 690 км 
у пошуках крижини в морі Бофор-
та. Ведмедиця пливла без зупинки 
дев’ять днів.

Подорож тварини зафіксували 
вчені з Геологічної служби США, 
які ще у серпні 2008 року прикрі-
пили на шию ведмедиці передавач 
GPS. Упродовж двох місяців зо-
ологи спостерігали за пересуван-
ням тварини у відкритій воді та 
на суші. За час дев’ятиденного за-
пливу самка втратила однорічне 
дитинча, а також сильно схудла.

Вченим уперше вдалося точно 
встановити тривалість найдовших 
запливів, які самка здійснювала 
у пошуках місць для полювання. 
Про те, що ведмідь перебуває у 
воді, повідомляв температурний 
датчик, вживлений під шкіру тва-
рини.

«Ведмідь безперервно був у 
морі 232 години, пропливши 687 
км у воді температурою 2-6˚С, — 
розповів зоолог Джордж Дюрнер. 

— За два місяці тварина втратила 
22% ваги й однорічне дитинча».

Спостереження свідчать, що 
через танення льодів ведмедям що-
року доводиться долати все більші 
відстані між ділянками крижаного 
покриву та сушею. Водночас той 
факт, що тварини, як з’ясувалось, у 
змозі пропливати сотні кілометрів, 
вселяє оптимізм — витривалість 
допоможе впоратися з дефіци-
том криги. Одначе такі подорожі 
пов’язані з великими енергозатра-
тами та можуть негативно позна-
читися на розмноженні ведмедів.

НОВАЦІЯ 

Винайдено пральну машину 
для домашніх тварин

Нещодавно у токійському зо-
омаркеті «Щаслива Хонда» 

встановили незвичайний автомат, 
у якому будь-коли можна помити 

свого домашнього вихованця. Ця 
послуга включає обробку шам-
пунем проти бліх, полоскання та 
сушіння.

Пральна машина для тварин 
користується величезною попу-
лярністю, тому що вартість миття 
складає всього 5,4 долара, в той час 
як за ту ж саму операцію в собачих 
салонах краси беруть більше 30 до-
ларів.

Власник зоомаркета Нака 
Хонда зізнався, що після того, як 
він помив у цій машині власного 
йоркширського тер’єра Бенджі, 
той кілька днів нічого не їв і був 
шокований, та після кількох про-
цедур песик звик і тепер зовсім не 
боїться митися в цьому агрегаті.

ЗАПОВЗЯТЛИВИЙ 

Естонець вигадав, як заробляти 
на бурульках

В естонському місті Хаапсалу 
кмітливий місцевий житель 

організував незвичайний бізнес. 
За помірну плату він допомагає 
очистити дахи будинків від небез-
печних бурульок, обстрілюючи їх 
із пневматичної рушниці.

Зі слів чоловіка, він став у Ес-
тонії першим і єдиним, хто на-
дає таку послугу. До слова, новий 
сервіс користується неабияким 

попитом. Зокрема, серед клієнтів 
— власники приватних будинків 
у Старому місті Хаапсалу, а також 
міська гімназія.

Бізнесмен запевняє, що збива-
ти бурульки, які загрожують упас-
ти якомусь необачному перехожо-
му на голову, з рушниці дешевше, 
ніж замовляти у комунальників 
підйомник, а сам процес займає 
вдвічі менше часу.

АКСЕЛЕРАЦІЯ 

29-річний британець стане 
наймолодшим дідусем

Житель Південного Уельсу 
отримає звання наймолод-

шого діда у світі в 29 років: невдо-
взі народить малюка його 14-річна 
дочка.

Дізнавшись, що доня вже на 
12-му тижні, батько розлютився, 
та потім його гнів швидко минув, 
розповіли сусіди. Британець усві-
домив, що держава надасть сім’ї 
матеріальну допомогу. Крім того, 
потенційний дід сподівається чи-
мало заробити, продавши цю істо-
рію видавцям. 

«Мені подобається бути най-
молодшим дідом у Британії. Та я 
по собі знаю, як важко підліткам-
батькам, а тепер і доні доведеться 

пройти через це. Проте вона спо-
внена рішучості зберегти дитину. 
Ми й не збиралися силувати її до 
іншого рішення». 

Сусіди називають безробітного 
англійця «хапугою». Адже рекор-
дсмен живе окремо від дочки та 
її матері. Співмешканець його ко-
лишньої стверджує, що той «не дав 
ні пенні» на виховання доньки. 

Фігурант розповів, що став та-
том у 1996 році, коли йому було 14. 
Його матері зараз 47. Жінка рада 
стати прабабою. «Материні матір і 
баба, яка тепер стане прапрапраба-
бусею, живі. Не так уже й багато сі-
мей, в яких одночасно живе шість 
поколінь», — хвалиться англієць.

УТИЛІЗАЦІЯ 

У столиці Іспанії побудували 
сміттєвий готель

У центрі Мадрида, на площі 
Кайя, відкрився готель, побу-

дований зі сміття, — Beach Garbage 
Hotel. Каркас будівлі зібрано з де-
рева, а стіни та внутрішні при-
міщення обшиті відходами, які 
будівничі готелю кілька років зби-
рали на іспанських пляжах. Усього 

назбиралося 12 тонн.
У хід пішли уламки манекенів,  

покришки, клапті газет, бляшані 
банки та пластикові пляшки. Всі 
меблі в кімнатах теж зібрані на 
звалищах. Проект обійшовся в пів-
мільйона доларів. Готель просто-
їть у Мадриді кілька тижнів: його 
творці сподіваються привернути 
увагу іспанців і туристів до про-
блем навколишнього середовища.

Сміттєву будівлю спроектував 
німецький художник Ханс-Юрген 
Шульт. За кілька днів до відкриття 
організатори на своєму сайті ого-
лосили запис для охочих провести 
ніч у готелі зі сміття. Будинок май-
же без зручностей: тут немає опа-
лення та душу, а також усього один 
біотуалет на десять осіб.

У червні 2010 року подібний 
готель уже був споруджений поряд 
із замком Святого Ангела в Римі.

РІВНОПРАВНІСТЬ 

В Індії виник перший у світі рух 
за рівноправ’я чоловіків

В Індії створено перший на пла-
неті рух за рівноправ’я чоло-

віків. Відстоювати свої права зі-
бралися майже дві тисячі мужчин 
племені хасі, що живе у штаті Мег-
халая на сході країни. Плем’я є уні-
кальним зразком матріархального 
суспільства: тут слабкою статтю 
вважають чоловіків, а не жінок.

Майно у хасі успадковує не 
старший син, а молодша дочка. 
По батькові дітей утворюються 
від імені мами, а не тата. Чолові-
ки живуть у будинку тещі та не 
мають права голосу. Їм забороне-
но з’являтися на зустрічах членів 
клану, яким управляє рада най-
старіших жінок. Сувору соціальну 

ієрархію підтримує Конституція, 
яка проголошує дотримання зви-
чаїв і традицій етнічних меншин.

«Батько в сім’ї не має жодних 
прав. Навіть якщо він дуже хоро-
ша людина, а його дружина — по-
гана жінка, він не може забрати у 
неї дітей», — поскаржився 58-річ-
ний Паріат, головний «революціо-
нер» хасі.

Саме він організував «Сінгкхон 
рімпа тіма». Назву руху можна пе-
рекласти як «клин, який підтримує 
стіл, що хитається». Рух виступає 
за зміну законів і соціальної струк-
тури племені. Його члени, зокрема, 
вимагають, щоб по батькові дітей 
утворювалися від імен батьків.

ВИГАДКИ 

Японці створили 
підсвітку для зубів

Нещодавно дизайнерський тан-
дем Даіто Манабі та Мото Іші-

баші подарував японським підліткам 
чергову високотехнологічну забавку. 
Новий гаджет називається «LED in 
my mouth», а призначений він для 
того, щоб «підсвічувати» оголені в 
посмішці зуби, що, на думку авторів 
цього аксесуара, напрочуд мальов-
ничо виглядатиме в темряві. 

Уявіть собі, що ви піднімаєтеся 
ліфтом до себе на поверх, у під’їзді, 
як завжди, немає світла, а на майдан-
чику, як завжди, стовбичить молодь 
шкільного віку. Зачувши ваші кроки, 
тінейджери починають посміхатися, 
і раптом їхні зуби спалахують різни-
ми кольорами — від холодного си-
нього до криваво-червоного. Ось це 
видовище! І дай Бог, аби мимо про-
ходила не бабуся з хворим серцем... 

«Зубний» аксесуар набуває все 
більшої популярності серед япон-
ської молоді. Як реалізована диво-
вижна іграшка? До зубів із внутріш-
нього боку кріпиться пластинка зі 
світлодіодами, а до кишені ховаєть-
ся мініатюрний пульт управління га-
джетом — і можна лякати перехожих 
усмішкою, що світиться, регулюючи 
її колір й інтенсивність мигання так, 
як заманеться.
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