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У Лос-Анджелесі масово 
гине риба
В одній із гаваней Лос-Анджелеса спливли міль-
йони дохлих риб, пише «РИА Новости». Причини 
масової загибелі сардин, кільок і скумбрій у гавані 
King Harbor, що розташована за 26 км від мегаполі-
са, не встановлені. Влада побоюється поширення 
небезпечних хвороб. На думку лоцмана Стейсі 
Габріеллі, під час припливу риба могла потрапити 
у води, уражені цвітінням, й загинути від нестачі 
кисню. Риба, яка вже почала тхнути, заважає пере-
суванню човнів і яхт. 

Ліза Боярська у жертву новій ролі 
принесе власне волосся 
Невдовзі акторка Ліза Боярська зби-

рається радикально змінити зо-
внішність — зірка «Адмірала» хоче 
зістригти розкішне волосся. Актриса 
підстрижеться під хлопчика. Ліза зізна-
лася, що з радістю скаже своїй зачісці 
«прощавай» .

Зважитися на зміни її змусила нова 
роль у кінопроекті. «Волосся відросте, 
нічого страшного. Дуже хочеться міня-
тися — як зовні, так і внутрішньо, бо від 
зовнішнього людина йде в глибини вну-
трішнього», — ділиться акторка.

Щоб приступити до зйомок з нови-
ми силами, Боярська разом із чоловіком 
Максимом Матвєєвим полетіла на Кари-
би. Хоча подружжя зізнається, що жити 
на два міста (Ліза — у Пітері, Максим — 
у Москві) для них нормально, пара таки 
викроїла час, аби побути вдвох.

«Нещодавно я зрозуміла, що п’ять 
років без відпустки — це неправильний 
спосіб життя. Навіть спіймала себе на 
думці, що м’язи обличчя розслаблюють-
ся тільки через двадцять хвилин після 
засинання, — зізнається Ліза. — Від-
ключивши мобільні телефони, взимку 
ми з Максимом прекрасно відпочили на 
Карибських островах. Перерва необхід-
на для правильного світогляду та твор-
чості».

На відпочинку Ліза й Максим ку-
палися, засмагали та відсипалися. За 
словами артистки, її фірмовий секрет 
краси — здоровий сон: «Напередодні 
відповідальних заходів я не сплю облич-
чям у подушку, намагаюся виспатися на 
спині, — розповідає Боярська. — На за-
питання про улюблені косметичні засо-
би завжди відповідаю: «Мило, шампунь 
і зубна паста». У цій сфері я абсолютний 
дилетант. Умію накладати на себе грим, 
бо це необхідно в моїй професії, і на де-
коративній косметиці розуміюся краще, 
ніж на засобах для догляду».

ЖЕРТВА МОДИ 

Змія, вкусивши порнозірку, 
померла від отруєння силіконом. 

Ізраїльську модель і порнозірку 
Оріт Фокс, відому найбільшими 

силіконовими грудьми на Близь-
кому Сході, під час фотосесії вку-
сив удав. До того ж плазун поцілив 
зубами прямо у декольте білявці.

Інцидент стався у Тель-Авіві, 
коли Фокс, позуючи на камеру, 
намагалася поцілувати рептилію. 
Раптовий напад неотруйної змії 
заскочив і модель, і наглядача 
плазуна зненацька: Оріт несамо-
вито закричала й за кілька секунд 
їй допомогли звільнитися від змії. 
Проте удав таки встиг добряче 
вкусити акторку просто у накачані 
силіконом груди — результат без-

лічі пластичних операцій.
Дівчину швидко госпіталізу-

вали до лікарні, де вона пройшла 
обстеження. Білявка не отримала 
жодних важких травм. Але, за по-
відомленнями низки ЗМІ, більше 
не пощастило самому удавові — 
невдовзі бідолашний плазун по-
мер від отруєння силіконом.

Зауважимо, власниці силіко-
нового бюста часто потрапляють 
у курйозні ситуації. Приміром, у 
США під час зйомок реаліті-шоу 
вибухнули груди моделі Шавон 
Торрес. Імплантати виявилися без-
поворотно зіпсованими, а дівчина 
потрапила в лікарню.

ЦИТРУСОВА БАТАЛІЯ 

В Італії пройшли апельсинові бої

У містечку Іврея, що в області 
П’ємонт, відбулися апельси-

нові баталії щорічного триденного 
карнавалу.

Щороку з Апеннін до цього 
міста привозять тонни помаран-
чів, аби городяни та туристи, що 
приїжджають сюди у дні карнава-
лу, змогли досхочу пошпурлятися 
соковитими цитрусовими. 

Ця давня традиція сягає корін-
ням 12 століття. Згідно з легендою, 
Віолетта, горда дочка мельника, 
відмовила феодалу, який хотів 
скористатися правом першої ночі, 
й убила його, а городяни заступи-
лися за дівчину, закидавши камін-
ням вояків хтивого вельможі.

Спочатку в жартівливих боях, 
які символізують боротьбу народу 
з феодалом, місцеві жителі шпур-
лялися квасолею. Традиція за-
кидати один одного апельсинами 
з’явилась у середині 19 століття, 
коли разом із конфеті, цукерками 
та квітами дівчата почали кидати з 
балконів помаранчі у симпатичних 
молодих хлопців, що проїжджали 

повз них у карнавальних возах, а 
ті жбурляли фрукти у відповідь. 
Спочатку розвага мала вигляд не-
винної «дуелі», та з часом перерос-
ла у масове фруктове побоїще.

Сутички, в яких бере участь 
чи не все місто, проходять на го-
ловних площах, і потрапити під 
апельсин може всяк, хто опинився 
в ці дні в Івреї. Не врятує й спе-
ціальний червоний ковпак, який 
організатори пропонують одягти 
тим, хто хоче уникнути цитрусо-
вого снаряда.

ЯК У МУЛЬТИКУ 

У США будиночок здійнявся в 
небо на повітряних кульках

Кадр із мультфільму «Вперед і 
вгору!», коли будиночок із ді-

дусем і хлопчиком піднімається в 
повітря на зв’язці повітряних ку-
льок, втілили в реальність експе-
риментатори телеканалу «National 
Geographic», повідомляє ТСН.

Учасники досліду, що пройшов 
у Каліфорнії, залучили професій-
них інженерів, учених і двох піло-
тів. Їм знадобилися триста пові-
тряних куль розміром до 2,4 метра, 
причому на заправку однієї йшов 
балон гелію. Будиночок мав доволі 
скромні розміри — 4,8×4,8×5,5 ме-
тра. Хатинка піднялася на три кі-
лометри та ширяла у небі близько 
години. Автори проекту зізналися, 
що будиночок не зовсім справ-
жній, бо спеціально виготовлений 

із легких матеріалів.
«Ми з’ясували, що в дійснос-

ті неможливо підняти в повітря 
справжній дім», — поділився се-
кретами продюсер проекту Бен 
Боуї. — Проте все ж вдалося зді-
йняти в небо полегшений варіант 
«мультяшної» хатинки з двома 
людьми на борті».

ПРИПАЛИ ДО СМАКУ 

Крадені дві тисячі доларів... 
корова язиком злизала

У селі Олександрівка Одеської 
області корова з’їла дві тисячі 

доларів, які злодії сховали в сараї. 
Троє чоловіків вночі погра-

бували жінку з двома дітьми. 
Зв’язали їх і забрали десять тисяч 
доларів. Частину грошей прогуля-
ли, а дві тисячі, що залишились, 
один із зловмисників сховав у 
своєму корівнику. Проте схованку 
знайшла корова Роза та поласува-
ла валютою, сплутавши її з сіном. 

Невдовзі правоохоронці за-
тримали грабіжників, але в істо-
рію з твариною спочатку не пові-

рили. Щоб відтворити ситуацію, 
зловмисникам влаштували «очну 
ставку» з коровою в тому ж сараї. 

«Аби взнати, де поділися гро-
ші, влаштували експеримент. Ко-
рова вирішила, що це трава, і з’їла 
цінні папірці», — розповів Іван 
Іщенко, в.о. начальника Тарутин-
ського райвідділу міліції. 

Справу про грабіж передали до 
суду. Злодюгам загрожує до восьми 
років позбавлення волі. Селяни ж 
сміються над горе-грабіжниками, 
мовляв, лише дилетант міг захова-
ти гроші під носом у корови.

РАЦС 

У Росії відкрили Палац одруження 
зі снігу та льоду 

Біля підніжжя гори Хібін під Кі-
ровськом Мурманської області 

відкрився крижаний Палац одру-
ження, повідомляє ДТРК «Мур-
ман». На створення чудернацької 
будівлі у майстрів пішло близько 
місяця, а також дві тонни снігу та 
майже стільки ж льоду з води озе-
ра Великий Вудьявр.

Льодовий Палац урочистих 
подій став частиною проекту 
«Снігове село», для якого вже були 
збудовані крижані готель і кіно-

театр, а також галерея льодових 
скульптур. Як заявив керівник 
цього проекту Володимир Комя-
гін, крижаний РАЦС став першою 
подібною спорудою в Росії.

Комягін розповів, що в Палаці 
одруження є крижана книга реє-
страції шлюбів, а також льодові 
фужери для шампанського. При 
цьому він зазначив, що поки в 
крижаному РАЦСі не було зареє-
стровано жодного шлюбу. Та якщо 
в когось виникне бажання офор-
мити свій союз у крижаній будів-
лі, представники «Снігового села» 
обіцяють допомогти організувати 
церемонію.

За словами Володимира Комя-
гіна, деякі закохані вже подали за-
явки на реєстрацію в їхньому Па-
лаці урочистих подій. Через кілька 
днів, наприклад, у незвичайний 
РАЦС збирається приїхати пара 
з Нідерландів. Очікується, що по-
годні умови не дозволять будівлі 
розтанути до травня.

ГУРТОМ 

25 перехожих рятували чоловіка 
непрямим масажем серця

У США перехожі врятували чо-
ловікові життя, півтори годи-

ни проводячи непрямий масаж 
серця, повідомляє ТСН.

54-річний Говард Снітцер із 
містечка Гудхью, що в штаті Мін-
несота, втратив свідомість на 
вулиці біля місцевої заправки. 
Працівники АЗС брати Ел і Рой 
Лодермайери, які вивчали прийо-
ми першої допомоги під час робо-
ти в пожежній бригаді, визначили 
у чоловіка відсутність пульсу та 
негайно почали робити йому не-

прямий масаж серця.
За чверть години до них при-

єдналися більше двадцяти перехо-
жих, змінюючи один одного в очі-
куванні медичного гвинтокрила. 
Вони безперервно підтримували 
кровообіг Снітцера протягом 96 
хвилин.

Лікарі, що врешті прибули, по-
чали електроімпульсну терапію. 
Відновити серцеву діяльність Го-
варда вдалося після 12 розрядів. 
«Він був практично мертвий», — 
зазначила медсестра Мері Фрідом.

ДЮЙМОВОЧКА 

Семирічна канадка 
важить, як 
півторарічне маля

Кенаді Джордін-Брумлі з канад-
ської провінції Онтаріо — най-

менша дівчинка у світі. Коли маню-
сінька канадка народилася, її ріст 
становив 28 см, а вага — ледве біль-
ше кілограма. Її долонька була за-
вбільшки з монетку, а ступня мала в 
довжину чотири сантиметри. Лікарі 
не вірили, що маля виживе, та попе-
редили батьків, що якщо крихітка й 
залишиться серед живих, вона ніко-
ли не ходитиме та не розмовлятиме.

Сьогодні фізичні показники се-
мирічної Кенаді відповідають пара-
метрам півторарічної дитини. «Дюй-
мовочка» страждає від дварфізму 
— рідкісного захворювання, коли 
розміри людського тіла лишаються 
ляльковими. Попри прогнози, ді-
вча не тільки ходить і говорить, а й 
відвідує школу. Кенаді дуже любить 
уроки танців, хоча всі однокласники 
вищі за неї щонайменше втроє.

Мама крихітки робить усе, щоб 
її «маленька принцеса» жила нор-
мальним життям. У дівчинки є мо-
лодший брат — п’ятирічний Тайрен. 
Він народився здоровим і вже вдвічі 
вищий за свою старшу сестричку.
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