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Американка відправила 
цуценя по пошті
39-річна Стейсі Чемпіон намагалася надіслати 
маленького пуделя в Атланту авіапоштою у пода-
рунок родичу. Вона замовила посилку з терміном 
доставки в два дні. Щойно жінка вийшла з місце-
вого поштового відділення, поштарі помітили, що 
коробка ворушиться, і почули, що всередині хтось 
дихає. Відкрили посилку та побачили чорного чо-
тиримісячного пуделя. Цуцик був запакований без 
води, їжі й отворів для дихання. Поліція вважає, 
що він неминуче загинув би. На Стейсі чекає суд.

Оксана Марченко поділилася 
секретами краси 
Телеведуча Оксана Марченко, без-

перечно, заслуговує звання однієї з 
найсексуальніших ведучих українсько-
го телебачення. Її відверті вбрання на 
шоу «Х-фактор» змусили багатьох чо-
ловіків дивитися це, взагалі-то, жіноче 
шоу. Ну а жіноча аудиторія іде за при-
кладом Оксани — виглядати завжди на 
всі 100%! Причому графік у телеведучої 
аж ніяк не вільний. Але постійні зйом-
ки, кастинги, ефіри не заважають їй за-
лишатися на висоті.

Видання «Блик» задало Оксані кіль-
ка питань, аби дізнатися секрети її ча-
рівності. Як розповіла Марченко, вона 
намагається регулярно відвідувати тре-
нування в спортзалі й жорстко контр-
олює своє харчування. Багато в чому 
себе обмежує, адже, як сама стверджує, 
вона не худенька. «Та це не означає, 
що я сиджу на строгих дієтах! Просто 
не їм того, що може нашкодити моєму 
здоров’ю й, звичайно ж, фігурі», — роз-
повіла Оксана.

Як запевняє ведуча, саме тренуван-
ня допомагають їй підтримувати гарну 
форму. «Коли прокидаєшся о шостій 
ранку й працюєш по 16-17 годин, то єди-
ний порятунок — спорт. Ходжу в спорт-
зал двічі на тиждень, роблю ранкові 
пробіжки», — розповідає Марченко.

А от на салони краси у ведучої часу 
бракує. Проте, за її словами, на зйом-
ках доводиться вдаватися до допомоги 
перукарів, візажистів, косметологів. А 
ось у звичайні дні вона дбає про влас-
ну зовнішність самостійно, у домашніх 
умовах. «Скажімо, на укладку я витра-
чаю мінімум 50 хвилин, — каже Оксана. 
— Взагалі, вважаю, що головне в жінці 
— це її волосся, за яким треба ретельно 
доглядати. Особисто я регулярно роблю 
маски для волосся, використовую спеці-
альні шампуні для догляду за ним».

ТАЛАНТ 

Киянин склав «Мону Лізу» з 
кубиків Рубика

Нині в Україні та світі набуває 
популярності хобі так званих 

«куберів» — людей, які не тямлять 
свого життя без кубиків Рубика, 
просто-таки схиблені на них, зма-
гаються у швидкісному їх складан-
ні та всіляко модифікують можли-
вості цієї забавки-головоломки. 
Зокрема, киянин Ігор Петрик — 
єдиний в Україні, хто «пише» кар-
тини за допомогою кубиків Руби-
ка. Приміром, нещодавно хлопець 
за їх допомогою відтворив «Джо-
конду».

«Всього пішло 330 штук. Я за-
мовляв кубики оптом, прямо з Ки-
таю, по п’ять гривень за штучку. І 
частина з них просто розвалились 
у руках! На щастя, в картині були 
«монохромні» ділянки, куди й 
пішли зламані куби».

До цієї забавки Ігор при-
охотився вісім місяців тому, коли 
переглянув стрічку «В погоні за 
щастям» — там герой актора Вілла 

Сміта зібрав кубик за рекордний 
час — п’ять хвилин. 

До слова, Петрик — не перший 
у світі, хто «малює» кубиками. За-
сновником «рубикубізму» вважа-
ють французького художника під 
псевдонімом Invader.

ДИВА ПРИРОДИ 

У День Соборності на розрізі 
поліна проявився тризуб

Диво з «національним присма-
ком» трапилося у с. Малі Лан-

ки, що на Львівщині. Іван Федак 
рубав дрова та раптом у розрізі 
старого бука побачив якесь зо-
браження. Придивився — тризуб. 
Причому символ України був так 
чітко промальований, наче виріза-
ний рукою майстра. «Я не знаю, до-
бре це чи погано, та для України це 
точно щось значить», — зауважив 
Іван, показуючи свою знахідку.

Місцеві дроворуби припусти-

ли, що хтось запхав у дерево ме-
талевий герб, коли воно було ще 
молодим, а потім метал зотлів, за-
лишивши малюнок. Але згодом цю 
версію відкинули та зійшлися на 
тому, що люди тут ні при чому, а 
тризуб створила сама природа. 

«Я за свої 80 років уперше таке 
бачу, — зізнався старожил Малих 
Ланок пан Петро. — Чув, образи 
святих з’являються на деревах, але 
щоб герб країни...». 

Спалювати дрова з тризубцем 
Іван Федак категорично відмовив-
ся — вважає їх реліквією. А потім, 
сподівається, знахідкою зацікав-
ляться історики, а може, навіть за-
беруть її в який-небудь музей. 

Завідувач відділенням дендро-
логії ботанічного саду Львівського 
національного університету імені 
І. Франка Оксана Щерба зазначи-
ла, що часто деревина всередині 
стовбура прогниває, і ця гниль 
утворює відбиток, який може щось 
нагадувати. Тож цілком можли-
во, що тризуб у стовбурі створила 
сама природа. 

ПОРОДІЛЛЯ 

У Молдові жінка народила п’ятеро 
близнюків

2 лютого мешканка села Гиждіе-
ни Глодянського району Мол-

дови народила трьох хлопчиків і 
двох дівчаток. Про це повідомили 
у Республіканському центрі матері 
і дитини.

Пологи стали сюрпризом на-
віть для матері та лікарів, які очі-
кували народження чотирьох ді-
тей. Усі новонароджені мають вагу 
близько 700 грамів — вони наро-
дилися шестимісячними.

Лікарі повідомили, що пологи 

пройшли нормально, та діти зали-
шаються під спостереженням ме-
диків. Це перший у країні випадок 
народження п’ятьох близнят.

Як повідомляється, у жінки 
вже є десятирічна донька та 17-річ-
ний син.

До слова, нещодавно в Україні 
теж стався «пологовий рекорд»: 
мешканка Львівської області, яка 
має зріст усього 90 см, народила 
первістка та стала найменшою 
матір’ю у світі.

ЗМАГАННЯ 

У Таїланді пройшли перегони на 
ліжках

У тайському курортному містеч-
ку Паттайя пройшли тради-

ційні перегони на ліжках за учас-
тю 27 команд із різних країн світу. 
Подивитися на незвичайні змаган-
ня прийшли кілька тисяч місцевих 
жителів і туристів. 

Кожна команда-учасниця скла-
далася з шести чоловік — один із 
них сидів на ліжку, а його това-
риші повинні були розігнати цей 
засіб пересування та доштовхати 
його до фінішної лінії. 

Дистанція становила півтора 
кілометра. Примітно, що багато 

учасників не зуміли прийти до фі-
нішу, позаяк керувати ліжком їм 
виявилося не під силу. 

Учасники турніру боролися за 
перемогу в трьох категоріях: най-
швидша команда, найповільніша 
команда та команда з найкращим 
почуттям стилю. Поки організато-
ри конкурсу не оприлюднили спи-
сок переможців. 

Захід, що минув на одній з цен-
тральних вулиць, мав благодійний 
характер. Під час турніру вдалося 
зібрати близько 24 тисячі доларів.

ЧУДАСІЇ 

У Британії відкрили готель для 
курей

Житель графства Корнуол, що 
розташоване на південному 

заході Англії, 31-річний Девід Ро-
бертс відкрив готель для курей.

За словами підприємця, він ви-
рішив відкрити готель для птахів, 
аби полегшити життя місцевим 
фермерам. 

«Якщо господарям сокотух ку-
дись терміново потрібно виїхати, 
вони можуть залишити своїх ви-
хованок у нашому готелі», — по-
яснив Робертс. 

Він також розповів, що най-
більш завантаженим для готелю 
періодом став сезон різдвяних і 
новорічних свят — усі місця в кур-
никах виявилися зайнятими, адже 
багато фермерів вирішили виїхати 
на канікули, а за їх курми нікому 
було доглянути. 

Проживання однієї курки в 

спеціалізованому готелі обійдеться 
в 2 фунти 75 пенсів (2 фунти йдуть 
на оренду місця в курнику, роз-
рахованому на вісім птахів). Крім 
ночівлі у комфортабельному но-
мері, постояльцям пропонується 
сніданок, обід і вечеря на свіжому 
повітрі, а також денні прогулянки. 
Тим, хто вирішить залишити в ку-
рячому пансіонаті відразу кілька 
птахів, надаються знижки. 

Ідею створення готелю для 
тварин не можна назвати ори-
гінальною. Щорічно в світі від-
криваються по кілька готелів для 
домашніх тварин — собак, кішок 
і гризунів. Одначе задумку Девіда 
Робертса можна назвати унікаль-
ною, оскільки поки відкритий ним 
курячий готель вважається єди-
ним у своєму роді.

ВІДЧАЙДУХ 

Швейцарець 
пройшовся по канату 
на висоті 3 км

Житель Швейцарії Фредді Нок 
пройшовся по дроту, яким 

курсує фунікулер, без страхуваль-
них тросів на висоті близько трьох 
кілометрів, повідомляє «Україна 
молода». 46-річний канатоходець і 
акробат здійснив свою «прогулян-
ку» кілька днів тому в горах у швей-
царській комуні Сільваплана.

Нок пройшов по дроту при-
близно півтора кілометра від однієї 
гірськолижної станції до іншої. При-
чому йому вдалося подолати дистан-
цію лише з другої спроби — він був 
змушений скасувати перший прохід 
через погані погодні умови. Одначе 
друга спроба виявилась успішною. 
За відчайдухом із вертольота спо-
стерігали рятувальники.

Фредді Нок встановив рекорд 
висоти «прогулянки» по натягну-
тому тросу без страховки. Як скоро 
Книга рекордів Гіннеса офіційно за-
фіксує досягнення швейцарця, поки 
не повідомляється.

Чоловік займається канатоход-
ством із чотирьох років, а працює в 
цирку, де й демонструє своє вміння. 
Раніше він виробляв кілька небез-
печних трюків у горах Німеччини.
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