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У США на дорогу вилилося 
20 тонн майонезу 
На шосе в штаті Міссурі в аварію потрапила ван-
тажівка, яка везла 20 тонн майонезу. Тягача із на-
півпричепом занесло в сторону відбійника, після 
чого він врізався в опору естакади. У результаті 
весь майонез вилився на дорогу. На прибирання 
20 тонн соусу знадобилося кілька годин. Понад те, 
рух по трасі довелося перекрити, бо вкрита ма-
йонезом дорога виявилася слизькою, як лід. Соус, 
який вдалося зібрати, завезли на звалище.

Віра Брежнєва обмежила доступ папараці 
до свого особистого життя
Віра Брежнєва втомилася від надмір-

ної уваги до своєї персони, зізналася 
співачка в інтерв’ю виданню «Экспресс 
газета». Тому тепер Брежнєва намага-
ється відгородити свою родину від сто-
ронніх. Свою доньку Сару артистка по-
чала ховати. Зніматися з нею, навіть для 
респектабельних глянсових журналів, 
Віра більше не буде.

«Я максимально відгороджую роди-
ну від уваги преси. Не хочу, щоб обгово-
рювали моє особисте життя», — зізнала-
ся вона в інтерв’ю. Брежнєва повідомила, 
що бути співачкою не так уже й просто. 
Також вона не приділяє донькам досить 
часу. «Вони сумують, звичайно. Для 
Сари, їй рік і два місяці, я мама-свято: 
приходжу до неї тільки в гарному на-
строї, граюся з нею. Дев’ятирічна Соня 
звикла до мого ритму життя, та однако-
во просить, аби я частіше з нею бувала. 
Я розумію, що обділяю своїх дітей ува-
гою, та коли ми разом, я віддаю їм усю 
свою любов», — каже артистка.

Цікаво, що чоловік співачки не рев-
нує її до популярності та шанувальників, 
розуміючи, що це — частина її роботи. 
«Він з повагою ставиться до моєї робо-
ти, знає, скільки я душі в неї вкладаю й 
сил. Радіє моїм успіхам і, думаю, пиша-
ється мною», — поділилася артистка.

За її словами, переїжджати в Росію 
вона не планує, хоча й літає в Москву, 
як на роботу. «Живу я все-таки в Києві. 
Але літаю дійсно дуже багато. Люди, що 
живуть на Рубльовці, дістаються до сво-
їх офісів дві години. Я витрачаю три з 
урахуванням перельоту», — каже Віра.

Також артистка зізналася, що досить 
скептично ставиться до свого статусу 
секс-символу. «Я про це не думаю. Я 
відчуваю себе по-справжньому гарною, 
коли мій коханий чоловік говорить: «Ти 
гарна». А титули — це дуже приємно, 
звичайно», — сміється вона.

ОРИГІНАЛИ 

Дівчата в піжамах валялися на 
ліжку посеред вокзалу

У Лондоні, на вокзалі «St. Pancras 
International», відбулась акція, 

присвячена Міжнародному жіно-
чому дню: дівчата у піжамах стри-
бали на ліжку.

Незвичайний перфоманс у сто-
лиці Британії влаштували дівчата-
моделі в рамках акції «Girls Night 
In.». Звабливі панянки у піжамах 
та з бігуді сміялися, вилежувалися 
в ліжку, билися подушками та по-
зували фотографам.

Акція була проведена до Між-
народного жіночого дня — 8 Бе-
резня. Таким чином ініціативні 
моделі хотіли зібрати кошти для 
жінок, які живуть у бідності.

МУРКОТУН 

Британський кіт муркоче 
голосніше за боїнг 

У британської пари з графства 
Нортхемптоншир живе до-

машній кіт на ім’я Смокі, який 
муркоче голосніше за всіх своїх 
побратимів, повідомляє видання 
«Сегодня».

Він здатний видавати звук, 
який можна порівняти з шумом 
газонокосарки, фена чи призем-
лення «Боїнга 737». 

Звичайний кіт муркоче з гуч-
ністю приблизно в 25 децибелів 
і не сильно порушує спокій своїх 
співмешканців. Проте Рут і Марк 
Адамси, господарі Смокі, запевня-
ють, що в одній кімнаті з пухнас-
тим вихованцем неможливо ні ди-
витися телевізор, ні слухати радіо, 
ні спілкуватися по телефону. 

«Крім того, що Смокі муркоче 
завжди приблизно з одною гучніс-
тю, він примудряється видавати 
той самий звук навіть під час їжі. 
Мовчить кіт тільки під час сну», — 
розповіли господарі. 

Діана Джонсон із Нортхемп-

тонської філії Американського то-
вариства захисту кішок зауважила, 
що ніколи не чула такого голосно-
го мурчання та з радістю зробила 
Смокі почесним членом філії, щоб 
привернути увагу до важливості 
роботи на благо котячого добро-
буту. 

Представники Книги рекордів 
Гіннеса сказали, що у них є кате-
горія «найгаласливіший кіт». Тож 
якщо Смокі дійсно здатний вида-
вати звук гучністю понад 80 деци-
белів, рекорд зафіксують.

МИЙДОДІР 

Винайдено машину для прання 
людей

Працівники з компанії «Sanyo» 
вигадали пральну машину для 

людського тіла. Проект був роз-
роблений ще сорок років тому й 
отримав назву «Ultrasonic Bath».

Винахід є «ванною-автоматом», 
тобто пристроєм, що здійснює ав-
томатичне миття людського тіла.

Все, що потрібно зробити лю-
дині, яка бажає помитися, — це 
піднятися сходами в кабінку та 
встановити бажану температуру 
води, після чого почнеться цикл 
«прання». «Ultrasonic» упродовж 
п’яти хвилин «пратиме» тіло стру-
менями гарячої води, потім на 
клієнта чекає приємний масаж. 

На завершення — пілінг пінними 
бульбашками. Є й функція сушки, 
тож рушник не знадобиться.

ДИВОВИЖА 

Бразильська родина знайшла за 
диваном алігатора 

Бразильська сім’я виявила у себе 
вдома алігатора, який зручно 

влаштувався за диваном. 
Першим тварину помітив три-

річний хлопчик, який не злякався 
та погладив алігатора по голові. 
Невдовзі після того, як малюк знай-
шов «крокодильчика» за диваном, 
про знахідку довідалася його мати. 
Вона відтягнула сина від софи та 
викликала пожежників. 

Фахівці, що приїхали на місце 
події, винесли півтораметрово-
го алігатора з будинку та забрали 
його в заповідник, де відпустили 

назад у дику природу. 
Зі слів представників пожеж-

ної охорони, дитині та матері по-
щастило, що алігатор не був голо-
дним, інакше він міг би їх покусати 
та завдати серйозних травм. На 
щастя, алігатори рідко нападають 
на людей і не розглядають їх як по-
тенційну здобич.

Ймовірно, крокодил заплив 
у будинок під час повені, яка не-
щодавно сталася в Бразилії. Вода, 
що залила помешкання, дозволила 
алігаторові без перешкод потрапи-
ти в оселю.

НАЧЕ МАЛІ ДІТИ 

У Німеччині відкрився «дитсадок» 
для чоловіків

Власники німецького бару «Nox 
Bar», що знаходиться на тери-

торії одного з торгових центрів 
Гамбурга, запровадили унікаль-
ну послугу — своєрідний варіант 
дитсадка, який пропонує дозвілля 
для супутників жінок, що роблять 
рейд бутиками торгового центру. 

Ідея такого сервісу виникла в 
маркетолога мережі барів, коли 
він укотре спостерігав знайому ба-
гатьом картину: охоплені азартом 
шопінгу жінки прочісують мага-

зин за магазином, а їх половинки 
з нещасним виглядом плентаються 
за ними. 

Послуги чоловічого «дитсадка» 
вартують десять євро. За ці гро-
ші «малюка» пригостять келихом 
пива та гарячою стравою, дозво-
лять помайструвати, побавитися в 
настільні та комп’ютерні ігри, по-
дивитися телевізор. 

Зі слів власника нового закла-
ду, дефіциту «вихованців» у чоло-
вічому «дитсадку» немає.

ПІДРАХУНКИ 

Землю можна купити за п’ять 
квадрильйонів доларів

Астрофізик Грег Лафлін із Уні-
верситету Каліфорнії вираху-

вав вартість Землі. Вона сягнула 
п’яти квадрильйонів (тисяч триль-
йонів) доларів, інформує ТСН. 
Учений вивів спеціальну формулу, 
що дозволяє оцінити вартість не-
бесних тіл. Рішення складного рів-
няння доводить, що Земля є най-
дорожчою планетою з усіх нині 
відомих астрономам.

Зокрема, Лафлін оцінив Марс 
(15 тисяч доларів) і Венеру, яка 
практично безкоштовна. Вартість 

іще 1235 планет Всесвіту низька 
через непридатні для проживання 
людини умови.

Передусім ціна планети зале-
жить від її віку. Старші небесні тіла 
дорожчі. На другому місці — маса. 
Ще два важливі чинники — кіль-
кість енергії, яку виділяє небесне 
тіло, та його температура.

Математик вважає, що вивчати 
слід лише ті тіла, що коштують не 
менше ста мільйонів доларів: тіль-
ки їх є сенс «здавати» під майбутнє 
заселення.

ЧУДАСІЯ 

У Таїланді мешкає 
найволохатіша 
дівчинка

11-річна мешканка Бангкока Су-
патра Сасупфан визнана най-

волохатішою дівчинкою світу. Це 
офіційно підтвердили представники 
Книги рекордів Гіннеса.

Все обличчя, вуха, руки, ноги та 
спина дитини вкриті густою «вов-
ною», що робить її схожою на вовку-
лаку, повідомляє ТСН. 

Супатра — одна з півсотні людей 
у світі, які страждають на синдром 
Амбраса, рідкісне генетичне відхи-
лення. Та дівча запевняє, що не від-
чуває через свою недугу жодних не-
зручностей.

«Кілька людей дражнили мене 
мавпочкою, та вони більше так не 
роблять. Я звикла та не відчуваю 
волосся на обличчі, хоча через ньо-
го не завжди бачу, що відбувається. 
Сподіваюся, що колись зможу його 
зістригти», — зізналася Супатра.

Зі слів батька дівчинки, лікарі 
намагалися видалити шерсть на тілі 
й обличчі дочки лазером, але во-
лосся відростало. Попри унікальну 
зовнішність, дівча живе звичайним 
життям: любить плавати, танцюва-
ти, гратися з друзями.
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