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У Німеччині продають 
консервований запах села 
У Німеччині надійшли в продаж консервні банки 
з «автентичним ароматом сільської місцевості». Їх 
випускає компанія «Countryside air». Усередині — 
суміш запахів старої дерев’яної стайні, соломи та 
коров’ячих кишкових газів. Бляшанка коштує п’ять 
євро. Попри високу ціну, покупців — хоч греблю 
гати. В основному за новинкою полюють ті, хто 
народився в селі, та переїхав до міста. «Ми хочемо 
нагадати про батьківщину тим, хто сумує за сіль-
ським життям, — каже дизайнер Даніела Доррер.

Світлана Лобода не приховуватиме 
свою творчість від дітей
Майбутня мама Світлана Лобода 

після фотосесії для журналу «ОК!» 
розповіла, що думає з приводу передро-
дового пафосу. 

«У моєму житті з’явився яскравий 
промінь світла, яскравіший за всі інші», 
— зізнається Світлана. Одначе вважає, 
що «вагітність — це не іконотворчість. 
Багато хто входить в образ мадонни, що, 
гадаю, просто смішно. Моя вагітність 
— це частина мого життя! І я хочу про-
йти її так, як властиво мені. Мені подо-
баються жінки, які підкреслюють своє 
ставлення до життя навіть тоді, коли всі 
чекають від них дешевої скромності та 
передродового пафосу».

Співачка впевнена, що навіть із ви-
соти свого нового стану не стала б нічого 
міняти у своїй кар’єрі: «Якось у Сократа 
запитали: «Хто на світі найсмішніший?» 
— «Мудрець, який жалкує про те, що 
зробив колись». Я знаю, що Мадонна 
приховувала свою ранню творчість від 
дітей, але сподіваюся, що мені цього ро-
бити не доведеться і я завжди зможу з 
гідністю відповісти на будь-яке питання 
свого первістка».

Лобода розповіла, що не замислю-
валася над тим, яку реакцію викличе 
новина про її вагітність серед колег по 
шоу-бізнесу: «Після того, як я зробила 
офіційну заяву у вигляді фотосесії, мій 
телефон почав розриватися від дзвінків 
захоплених друзів, а серед них не так ба-
гато тих, кого ви називаєте «селебріті», 
— каже співачка.

До слова, зараз епатажна поп-діва на 
дев’ятому місяці: «Хоча я вже не можу 
дочекатися, коли нарешті пригорну 
свою дитинку до грудей, поцілую та по-
дивлюся в її оченята, мені все-таки буде 
трішки не вистачати вагітності — цьо-
го хвилюючого очікування, передчуття 
щастя», — зізнається майбутня зіркова 
мама.

ГРАВЕЦЬ 

Чотирирічний українець — 
найменший більярдист Європи

Малюку всього чотири роч-
ки, а він уже впевнено грає 

з партнерами вдвічі, а то й утричі 
старшими за нього. Інтерес до цьо-
го виду спорту з’явився у Назарка 
Литвиненка з Дніпропетровська, 
коли він із дитячого манежу ди-
вився з татом телевізор. 

«Малому подобалося спосте-
рігати, як кулі потрапляли в лузу. 
Вже в десять місяців він став грати 
сам: за стіл сину слугувало ліжко, 

а кий я йому зробив, змотавши в 
трубу старі плакати», — розповів 
тато малюка Дмитро Литвиненко. 

Не дивно, що одним із пер-
ших слів хлоп’яти було «біблярд», 
а грати він почав тоді ж, коли на-
вчився ходити. Йшов час, інтерес 
до гри у Назарка тільки міцнішав. 
Здивовані таким завзяттям батьки 
купили йому маленький більярд, а 
щойно малюку стукнуло чотири — 
віддали в дитячу більярдну школу. 
«Вражає, та Назар грав не гірше за 
десятирічного хлопчика, який за-
ймався вже чотири місяці», — роз-
повів тренер юного гравця. 

Малюк устиг взяти участь у 
кількох змаганнях між більярдни-
ми школами міста та навіть стати 
зіркою чемпіонату області. «Він 
зіграв шість партій із 15-річними 
партнерами. Звісно, жодної не ви-
грав, але програвав із мінімальним 
відривом. Зал ревів від захвату, 
коли син підходив до столу з києм», 
— із гордістю ділиться тато. 

ПИВОМАН 

Американець хоче витримати 
Великий піст на одному пиві 

Житель штату Айова Джей 
Вілсон вирішив витрима-

ти Чотиридесятницю, вживаючи 
саме лише пиво. 38-річний амери-
канець прагне перевірити на собі 
пивну пісну дієту, якої в 17 столітті 
дотримувалися ченці німецького 
ордену Пауланер.

Зі слів Вілсона, він має досвід 
пивоваріння в домашніх умовах, 
але ще не пробував замінити напо-
єм їжу. Джей підкреслив, що голо-
вна мета експерименту — перевір-
ка можливостей організму.

Чоловік розповів, що випиває 
щодня по чотири порції пива, кож-
на з яких містить 288 калорій. Між 
прийомами пива Джей п’є просту 
воду, щоб уникнути зневоднення.

Лікарі попередили американ-
ця, що хмільна дієта здатна завдати 
шкоди його здоров’ю, одначе він не 

збирається відмовлятися від свого 
задуму та має намір протриматися 
лише на пиві до Великодня.

Вважається, що під час Вели-
кого посту німецькі ченці дійсно 
вживали лише пиво, яке називали 
рідким хлібом.

БАГАТОДІТНИЙ НЕРОБА 

22-річний безробітний британець 
— татусь 11 дітей від 10 жінок

Молодий англієць Кійт Мак-
дональд у травні тричі стане 

татом. Саме так — його подруга та 
ще дві «добрі знайомі» народять 
від нього малюків.

Безробітний Кійт є своєрід-
ною визначною пам’яткою міста 
Хоутон-ле-Спрінг у графстві Тайн-
енд-Уір на північному сході Англії. 
У травні, коли має з’явитися на світ 
його чергове потомство, хлопець 
матиме одинадцять дітей. Причо-
му від десяти різних жінок.

Кійт ніколи не мав постійної 
роботи й живе на соцдопомогу в 

452 фунти стерлінгів на місяць.
Нинішня «головна» подруга 

Макдональда — Клер — в особли-
вому становищі не лише через ва-
гітність. Вона поки єдина жінка, з 
якою в Кійта буде друга дитина. 

Сам Кійт досі не може назвати 
імена своїх вісьмох дітей, які вже 
підростають, чекаючи трьох нових 
братиків чи сестричок. Журналіс-
ти, які розшукали хлопця в гли-
бинці, підрахували, що виплати з 
казни на утримання його дітей до 
досягнення ними 18-річчя переви-
щать 3,2 мільйона доларів.

КУДЛАТИЙ СКАРБ 

Китайський бізнесмен придбав 
собаку за 1,6 мільйона доларів

Рудий тибетський мастиф став 
найдорожчим собакою у світі: 

китайський багатій купив одноріч-
не щеня за 1,6 мільйона доларів.

Незважаючи на те, що ім’я по-
купця не розголошується, дирек-
тор розплідника «Tibetan Mastiff  
Garden» Лі Лян розповів, що влас-
ником цуцика став «мультиміль-
йонер, який займається вугільною 
промисловістю на півночі Китаю».

«Цей песик — чудовий. У нього 
відмінна генетика. Коли я починав 

свій бізнес десяток років тому, на-
віть не міг припустити, що колись 
продам цуценя за таку ціну», — 
радіє Лян.

Тибетських мастифів часто на-
зивають прабатьками всіх великих 
собачих порід. Достеменно відомо, 
що такі собаки існували в Ассирії 
в VII столітті до н.е., їх викорис-
товували в якості мисливських, 
охоронних і бійцівських. Згідно зі 
східною легендою, пес цієї породи 
був у Будди.

Сьогодні тибетські мастифи 
стали символом багатства та пре-
стижу для китайської еліти. Ціни 
на них варіюються від кількох ти-
сяч юанів до кількох мільйонів.

«Ця ціна виправдана, — вва-
жає директор розплідника. — Ми 
витратили величезні гроші, щоб 
виростити це цуценя». Лі Лян 
упевнений, що багач, який при-
дбав дорогого песика, повністю 
окупить угоду вже після продажу 
другого потомства мастифа.

ПРОТЕСТ 

У Туреччині віслюку 
вручили диплом 
учителя

У турецькому місті Мерсін віслюку 
вручили вчительський диплом. 

Це зробили члени групи «Вчителі, 
які постраждали від іспитів із ква-
ліфікації 2010 року». Учасниками 
цієї групи є громадяни, котрі успіш-
но склали іспити минулого року, 
щоб стати вчителями, проте так і не 
отримали роботу.

Виступаючи від імені протесту-
ючих, один із активістів зазначив, 
що напередодні іспитів хтось украв 
запитання. Тому результати випро-
бування без визначення конкретних 
винних визнали недійсними, тож 
учасники таки не змогли почати 
працювати.

Відповідаючи на запитання, 
чому протестуючі використали у 
своїй акції саме віслюка, один із 
учасників сказав: «Усі ми знаємо, що 
віслюки — працелюбні та терплячі 
тварини, що працюють у міру своїх 
сил, не видаючи жодного звуку. Ми 
також увесь рік працювали, наче 
ті віслюки, одначе не терпітимемо 
мовчки беззаконня».
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