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Кореєць винайшов костюм-
дезодорант
Квон Хекхо, працівник південнокорейської 
компанії «Колон», винайшов діловий костюм, який 
виділяє приємний аромат, якщо його потерти. 
«Костюм із запахом» зшитий із тканини, про-
соченої речовиною, що містить ароматизовані 
мікрокапсули. Капсули лопаються та випускають 
назовні запах. Це відбувається під час фізичних дій 
— коли носій костюма рухається чи знаходиться в 
громадському транспорті. Квон за свій винахід був 
нагороджений Шнобелівською премією.

Аліна Гросу розповіла про особисте 
життя та навчання в іншій країні 
Ця дівчинка стала зіркою в чотири 

роки, коли вперше вийшла на сце-
ну та завоювала визнання примадонни 
української естради Ірини Білик. Завдя-
ки сильному голосу Аліна одержала кви-
ток у життя та шанс стати успішною.

15-річна Гросу забезпечує себе сама. 
Дві стипендії, а ще доходи від альбомів і 
рингтонів дають змогу не лише розвива-
ти кар’єру в шоу-бізнесі, але й дозволяти 
собі маленькі приємні забаганки. 

Зараз Аліна живе абсолютно само-
стійним життям далеко від рідного дому 
й родини — торік стала студенткою 
найпрестижнішого в СНД кінемато-
графічного вузу — московського ВДІКу. 
Вчиться на акторському факультеті в 
майстерні відомого радянського та ро-
сійського актора Ігоря Ясуловича. Аліна 
зізналася, що була здивована, коли бать-
ки відпустили її в іншу країну й дозволи-
ли жити в студентському гуртожитку. 

Дівчина розповіла й про особисте 
життя. Як вона запевняє, зараз у неї не-
має ніяких стосунків. «Є шанувальники, 
та вони для мене не більше, ніж просто 
друзі. На взаємини просто немає часу. У 
такому ритмі життя — навчання, робо-
та над альбомом, зйомки кліпів, заняття 
вокалом і багато чого іншого — складно 
знайти місце для хлопців». Гросу вирі-
шила відкласти особисте життя до мо-
менту, коли їй виповниться 21 рік. Вона 
сконцентрована на навчанні та кар’єрі. 
При цьому дівчина зізнається, що їй по-
добаються брюнети з гарним почуттям 
гумору. Та навіть якщо їй хтось припаде 
до душі, Гросу ніколи цього не покаже, 
а навпаки, стане ігнорувати хлопця. «Це 
заважає», — вважає Аліна. Звичайно, 
питання любові не можуть не хвилю-
вати 15-річну панянку, тому дівчина 
переносить романтичні емоції у свою 
творчість.

ПОПОВНЕННЯ 

У бердянському зоопарку 
народилися аж троє левенят

Як повідомили працівники бер-
дянського зоопарку «Сафарі-

парк», троє левеняток-дівчаток 
з’явились у пари левів — Самсона 
та Вікторії, — інформує tsn.ua.

«Малюків від батьків відлучи-
ли відразу з метою безпеки. Зараз 
вигодовуємо їх самостійно — кож-
ні три години поїмо козиним мо-
локом», — розповів власник зо-
опарку Ігор Калеченко.

За його словами, такий підхід 
виправдовує себе: щодоби звірята 
додають у вазі по 50 грамів, тож за-
раз важать уже по два кілограми.

Найближчим часом власники 
звіринцю планують перевести ма-
леньких левів на доросліше меню: 
перепелині яйця та м’ясо, а навесні 
їх переведуть і до дорослого вольє-
ра — до батьків.

ЗАБАВКА 

Українці створили гру про 
махінації влади

Українці створили аналог гри 
«Монополія», що має назву 

«Перевибори». Гравці мають змогу 
спробувати себе у ролі чиновни-
ків, повідомляє tsn.ua. Забава роз-
рахована на п’ять осіб. Завдання 
— посадити в парламент більшу 
кількість своїх фішок-нардепів.

«Є два кола. На зовнішньо-
му — великі компанії, серед яких 
абстрактні, типу «Кондитерська 
фабрика», і реальні — «Криворіж-
сталь», «Нафтогаз», — пояснює 
один з творців «Перевиборів» Ми-
хайло Лисий. — Гроші заробляємо, 
купуючи підприємства, а витра-

чаємо їх у внутрішньому колі — 
там 25 облцентрів України, з яких 
отримуємо електорат. Наприклад, 
у Києві можна підкупити студен-
тів — це коштує 500 тис. грн., за 
це отримуєш 40 тисяч голосів. Або 
побудувати паркінг — 1,5 млн. 
грн., 140 тисяч голосів. 500 тисяч 
голосів змінюються на одного де-
путата. Переможець той, у кого 
більшість».

У грі багато натяків на реалії: 
«Є поля-«сюрпризи», — пояснює 
Михайло. — Потрапивши туди, 
гравець бере картку «Провокація». 
На її звороті може бути написано: 
«Ви заявили про епідемію неіс-
нуючого грипу, отримуєте гроші з 
продажів марлевих пов’язок — 2 
млн. грн.». Серед фішок, якими 
треба керувати, — ви самі, депу-
тати, «куми», яких слід ставити на 
підприємства чи на посади мерів, 
аби місто давало адмінресурс».

Забавка вийшла недешевою — 
за неї просять 470 грн. Але гру ку-
пують. За три тижні вже придбали 
сімдесят штук.

НАЦІОНАЛЬНА СТРАВА 

У Німеччині з’явиться музей 
сосисок

М’ясник і засновник Академії 
сосисок Норберт Віттман із 

німецького міста Ноймаркт не-
вдовзі збирається відкрити музей, 
присвячений баварській закусці, 
повідомляє «Сегодня».

Левова частка експозиції буде 
присвячена 400-річній історії так 
званої білої ковбаси (weisswurst) — 
особливого виду німецької сосис-
ки з телятини та сала. На виставці 
можна буде ознайомитися з кулі-
нарною «біографією» білої ковба-
си й інших видів сосисок, а також 
простежити еволюцію обладнан-
ня, призначеного для приготуван-
ня цих м’ясних смаколиків.

Влітку 2010 року Норберт Віт-
тман заснував у Ноймаркті Ака-
демію сосисок, студенти якої ви-
вчають технологію приготування 
закуски, а також знайомляться з 
різними рецептами соусів і дізна-
ються цікаві та корисні факти про 
м’ясні продукти.

Варто зазначити, що ідея від-
криття сосискового музею не є 
оригінальною. Вже протягом кіль-
кох років експозиція, присвячена 
іншому виду популярної м’ясної 
закуски — смаженій ковбасі з со-
усом каррі (сurrywurst), працює в 
Берліні. Вартість квитка в музей 
становить від семи до 11 євро.

СМАКИ 

Дівчина-«милоголік» півроку 
ласувала пральним порошком 

Протягом півроку 19-річна Тем-
пест Хендерсон, мешканка 

Флориди, з’їдала до п’яти шмат-
ків мила в тиждень, не нехтуючи і 
пральним порошком.

За словами дівчини, коли 
вперше спробувала пральний по-
рошок, він здався їй надзвичайно 
смачним — солоним і солодким 
одночасно. Також їй дуже сподо-
бався смак зеленого мила: стоячи 
під душем, вона злизувала піну зі 
своєї шкіри. Об’їдаючись милом, 

Темпест відчувала себе чистішою, 
ніж тоді, коли «просто» приймала 
ванну.

Коли дівчина врешті звернула-
ся до лікаря, їй діагностували рід-
кісний психічний розлад — збоче-
ний апетит. Люди, які страждають 
цим недугом, їдять монети, крейду, 
батарейки тощо.

Наразі юнка перебуває вдома, 
де під наглядом матері та ліка-
рів намагається позбутися своєї 
«мильної залежності».

ФАНТАЗЕРИ 

У Нідерландах відкрився готель 
для гобітів

На півночі Нідерландів, у місце-
вості Геверсдуін, що на березі 

Північного моря, відкрився кем-
пінг, побудований у вигляді жител 
гобітів із роману Толкієна «Воло-
дар перснів». Приймати постояль-
ців незвичайний готель почне в 
березні, а замовити номер можна 
вже сьогодні.

Будинки в кемпінгу зведені 
точно, як житла казкового народу: 
це напівземлянки, дах яких укри-
тий дерном. На думку власників, 
така конструкція дозволяє краще 
зберігати тепло.

Всередині будівля обладнана 
ванною кімнатою з душем, кух-
нею, вітальнею, спальнями для ді-
тей і дорослих. Як розраховують 

власники незвичайного готелю, 
він користуватиметься популяр-
ністю серед сімейних постояльців, 
які приїжджають на канікули в 
цей регіон, що славиться дюнами 
та трав’янистими пустками.

НЕЗВИЧНА ГОСТИННІСТЬ 

Подружжя замкнуло оленя-
«гостя» у ванній кімнаті 

Олень, який пробрався в жит-
ловий будинок сімейної пари 

зі штату Міннесота, був замкне-
ний людьми у ванній кімнаті, де 
потім застряг в унітазі. 

Пара, яка знайшла в будинку 
оленя, вирішила закрити його у 
ванній, щоб він не бігав по кімна-
тах. Після цього власники будинку 
викликали на місце поліцію, пові-
домивши їм про тварину у ванній 
кімнаті. Коли співробітники пра-
воохоронних органів приїхали на 
місце виклику, вони виявили, що 

олень застряг передніми ногами в 
унітазі.

Тварина сильно поранила-
ся уламками скла та забруднила 
кров’ю ванну. Наскільки серйозні 
отримані оленем травми, не уточ-
нюється. Відомо, що поліцейські 
змогли вивести переляканого оле-
ня з будинку без допомоги співро-
бітників природоохоронного ві-
домства, які також були викликані 
на місце інциденту.

Про подальшу долю оленя ні-
чого не повідомляється.

УЛЮБЛЕНЕЦЬ 

17-річна американка 
завела собі 
бенгальського тигра 

17-річна Феліція Фріско, котра 
проживає у Флориді, завела 

незвичайного домашнього вихован-
ця. Замість кішки чи собаки вона 
доглядає... за бенгальським тигром, 
повідомляє ресурс vsenovosti.in.ua.

За словами дівчини, шестимісяч-
ний тигр має спокійний і ласкавий 
характер. «Він часто мене просто 
облизує», — розповідає смілива ді-
вчина. 

Фріско розуміє увесь ризик, 
пов’язаний зі спілкуванням із ди-
кою твариною. «Мої батьки завжди 
кажуть, що повною мірою не можна 
довіряти тваринам, навіть собаці», 
— говорить вона. 

Проте дівчина піклується про 
тигреня, як про маленьку дитину. 
«Я захищаю його від усього та за-
вжди хочу бути поруч. Він був таким 
маленьким, а тепер я спостерігаю, 
як він дорослішає, ніби дитина», — 
оповідає Феліція.
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