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Чоловік з Житомирщини має 
114 похресників і 1200 кумів
У м. Новоград-Волинський мешкає чоловік, у якого 
118 дітей. Четверо власних, а решта — похресники. 
Вперше хрещеним Андрій Газаров став у 10 років. 
Як для батька-рекордсмена він досить молодий — 
усього 39 років. Першій його хрещениці нині 29. За-
галом чоловік має 1200 кумів. «Коли на Новий рік 
запрошую усіх похресників із кумами, то доводить-
ся винаймати залу в БК, бо вдома, звісно, не вміща-
ємося», — розповідає кум-рекордсмен. До всього 
ж Газаров понад сто разів був сватом.

Тіну Канделакі запросили на роботу 
в Міністерство освіти Росії
Тіна Канделакі вирішила проміняти 

роботу телеведучої на держслужбу. 
Подейкують, що найближчим часом 
вона посяде високопоставлений пост у 
Міністерстві освіти й науки Російської 
Федерації.

Голова Міносвіти й науки РФ Андрій 
Фурсенко підтвердив, що вже розмов-
ляв на цю тему з Канделакі: «Вона гар-
на мама, у неї дитина вчиться в п’ятому 
класі, — пояснює глава російського 
МОН, — і вона знає багато проблем 
школи й учнів, розуміє, що потрібно 
освітнім установам».

Із проблемами російської освіти 
Канделакі знайома не тільки як мама 
учня. Теледіва вже кілька років входить 
у комісію Громадської палати з розвитку 
освіти.

Колеги Тіни по Громадській палаті 
відзначають, що від неї надходило чи-
мало цікавих ініціатив. Добре проявила 
себе Канделакі й під час здачі єдиних 
держіспитів, коли на гарячу лінію пала-
ти надходило багато скарг на організа-
цію тестування.

В оточенні теледіви натякають, що 
Тіна може навіть стати заступником мі-
ністра. Однак Андрій Фурсенко ще не 
вирішив, яку саме посаду та напрямок 
доручити своїй майбутній співробітни-
ці. «Штат моїх заступників уже укомп-
лектований, — заявив він, — так що я 
поки не вирішив, який пост може за-
йняти Тіна».

Водночас головний учитель Росії 
визнає, що ведуча телепрограми «Най-
розумніший» могла б принести користь 
міністерству. Фурсенко не став запере-
чувати, що вона може очолити один із 
департаментів Міносвіти.

Сама ж Канделакі ухилилася від ко-
ментарів щодо нової роботи. Можливо, 
просто боїться наврочити. Зрештою, час 
покаже.

МАГІЧНІ ЧИСЛА 

Жінка народила трьох дітей в один 
і той же час із точністю до секунди

Британка Лоурі Дірслі народила 
трьох своїх дітей в один і той 

самий час — о 7-й годині 43 хви-
лини. Різниться тільки час доби, 
коли малюки з’являлися на світ.

Її старша дитина, Еллі, народи-
лася о 7:43 ранку 10 жовтня 2005 
року. Свою другу дочку, Еві, жін-
ка народила о 19:43 (сьома година 
вечора) 26 грудня 2007 року. А син 
Харрісон з’явився на світ 20 січня 
2011 року — знову о 7:43 ранку.

Після такого дивного збігу Ло-
урі та її чоловік Метт зробили собі 
на руках татуювання з цифрами 7 і 
43, інформує ТСН.

«Люди бачать моє татуювання 
та запитують мене, що це за чис-
ло. Коли я розповідаю їм, вони не 
можуть у це повірити», — розповів 
чоловік.

«Пунктуальні» батьки також 
спробували використати ці циф-
ри в розіграші лотереї. Щоправ-
да, поки їм не пощастило, проте 

сімейство не втрачає ентузіазму: 
«Ми будемо грати ще, й, можливо, 
виграємо тричі».

Букмекери відомої контори 
«William Hill» оцінили шанси на-
родити всіх трьох малюків у один і 
той же час як один до мільйона.

До речі, раніше магічний збіг 
чисел торкнувся американського 
подружжя: 36-річна Барбара Сопер 
народила своїх дітей 08.08.2008, 
09.09.2009 та 10.10.2010.

РЕКОРД 

Київські перукарі створили 
найвищу зачіску в світі

У Києві було встановлено ре-
корд, гідний Книги Гіннеса — 

створення найвищої в світі зачіски 
у вигляді Ейфелевої вежі.

Сталося це під час гала-шоу X 
Міжнародного фестивалю перу-
карського мистецтва, моди і ди-

зайну «Кришталевий янгол», ор-
ганізаторами якого стали Київська 
академія перукарського мистецтва 
та Всесвітня конфедерація перука-
рів, інформує ТСН.

Для створення зачіски, висота 
якої сягнула семи метрів, сплели 
більше 250 метрів тоненьких кісок 
і близько ста метрів ажурних кіс. А 
для її оздоблення було використа-
но більше 500 декоративних каме-
нів. Важить зачіска 10 кг.

Висоту вежі з волосся виміряв 
експерт Книги рекордів України. 
Для підтвердження цього рекор-
ду на перукарську імпрезу також 
були запрошені авторитетні гості, 
іноземні стилісти й керівництво 
Всесвітньої конфедерації перука-
рів.

ДОДАВ БАРВ 

Англійський фермер пофарбував 
овець у помаранчевий колір

Фермер із англійського графства 
Девон пофарбував шерсть 

своїх овець у помаранчевий колір.
Як розповів 48-річний Джон 

Херд, він вирішив зробити своїх 
овець яскравими, щоб збити з пан-
телику потенційних викрадачів 
худоби — на думку фермера, його 
вихованці виглядають дуже дивно, 
і це повинно відлякати злодіїв. Зі 
слів Херда, він пофарбував овець у 
помаранчевий колір кілька місяців 
тому, і відтоді на його стадо ніхто 
жодного разу не робив замах.

Фермер зазначив, що дуже за-
доволений результатом. У попе-
редні роки його ферма регулярно 
страждала від викрадачів худоби 
— за кілька років у нього вкрали 

понад двісті овець, кожна з яких 
обійшлася англійцю в 140 фунтів 
стерлінгів (близько 160 євро).

Херд підкреслив, що фарба не 
шкодить вівцям. Із його слів, для 
зміни кольору шерсті тварин він 
використав нетоксичну фарбу.

АРОМАТ 

У США презентували парфуми із 
запахом бекону

Днями парфумерна компанія 
«Fargginay» презентувала в 

США парфуми із запахом бекону, 
повідомляє «Th e Independent».

За даними видання, автором 
незвичайного аромату є Джон 
Фержіне, паризький м’ясник, що 
жив на початку XX століття. Він 
зауважив, що поєднання запаху 
бекону та декількох трав підвищує 
настрій його клієнтів.

Секрет тих пахощів був загу-
блений, одначе нинішній власник 
компанії «Fargginay» Джон Лейдон 
спробував відновити рецепт і від-
творити парфум із запахом свини-
ни, повідомляє ТСН.

На сайті компанії є пояснен-
ня того, з чого насправді зробле-
ний цей парфум. До його складу 
входять олії бергамоту, лайма, 
апельсина, грейпфрута й інших 
цитрусових. Бекон же, як зазна-
чають творці запаху, «захований у 
потрібному місці».

Беконові парфуми виходять у 
двох примірниках: «Bacon Gold» 
і «Bacon Classic». Вартість одного 
флакона складає 36 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомля-
лося, що американська співачка 
Lady Gaga випустить парфуми з за-
пахом крові й сперми. Парфум на-
дійде у продаж весною 2012 року.

ПОБАВИЛИСЬ 

У Бразилії побудували найвищу в 
світі башту з конструктора «Lego»

У бразильському місті Сан-
Паулу склали височенну башту 

з конструктора «Lego», повідомляє 

«Корреспондент».
За даними видання, в складан-

ні башти, висота якої досягла 31,19 
метра, брали участь в основному 
діти, проте маленьким будівель-
никам допомагали й батьки. До 
слова, в будівництві був задіяний 
і підйомний кран. 

На спорудження вежі витра-
тили 500 тисяч барвистих деталей 
«Lego». Раніше рекорд належав 
столиці Чилі Сантьяго, та бра-
зильцям вдалося перевершити чи-
лійців на 25 сантиметрів. 

Башту складали на стоянці од-
ного з торгових центрів. Будівни-
цтво тривало чотири дні. Останній 
елемент урочисто прикріпив вете-
ран бразильського футболу Кафу 
(Маркос Євангеліста де Мораес). 
Аби уникнути падіння, вежу під-
тримують страхувальні троси. 

Компанія-виробник надіслала 
на церемонію дизайнерів із Данії. 

АМПЛУА 

Гонконгський актор помер у п’яти 
серіалах за добу

Гонконгський актор Лок Лам 
Ло помер у п’яти телевізійних 

серіалах за добу. В епізоді фільму 
«Relic of an Emissary» йдеться про 
смерть імператора Чжу Юаньчжа-
на, якого грає Лок. У серіалі «Grace 
Under Fire» персонаж актора за-
гинув у бою. Крім того, Лок Лам 
Ло «помер» у фільмі «Fate to Fate». 
У стрічках «Police Station No.7» і 
«Virtues of Harmony» смерть пер-
сонажів, зіграних актором, не 
показали, та інші герої згаданих 

серіалів обговорили цю подію, по-
відомляє «Agence France-Presse».

«Коли беруся за роботу, для 
мене не має значення, чи помре 
мій герой на екрані», — заявив Лок 
Лам Ло. Проте його дочка й шану-
вальники невдоволені, що артисту 
доводиться так часто «вмирати».

Представники каналу TVB, що 
транслює серіали за участю акто-
ра, заявили, що використання од-
ного й того ж сюжетного елемента 
в п’яти фільмах — простий збіг.

АКЦІЯ 

На «Пісяючого 
хлопчика» вдягли 
скафандр

На знаменитого брюссельського 
«Пісяючого хлопчика» вдягли 

скафандр. Акцію, приурочену до 
50-річчя польоту Гагаріна в космос, 
провели вихідці з Росії, які прожи-
вають у Бельгії, повідомляє ТСН.

Сергій Петросов, керівник асо-
ціації «Європейська російська спіль-
нота», що відповідав за проведення 
дійства, розповів, що «Пісяючий 
хлопчик» уже «носив» космічний 
костюм. Скафандр, виготовлений 
для пам’ятника, вперше вдягли на 
бронзового хлопчака ще в 2003 році 
— тоді спеціальне спорядження для 
скульптури до Брюсселя привезли 
російські космонавти Сергій Зальо-
тін, Юрій Лончаков і Олександр Ла-
зуткін. Перевдягання фонтана було 
присвячене спільному польоту ро-
сійських космонавтів зі своїм бель-
гійським колегою Франком де Вінне. 
Потім скафандр із «Пісяючого хлоп-
чика» зняли та передали до музею, 
де він зберігається й досі.

До слова, «Пісяючого хлопчика» 
регулярно одягають у різноманітні 
вбрання — від спортивних костюмів 
до військової форми. А започаткова-
но цю традицію в 1698 році.
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