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Найкращий двірник 
Челябінська їде на Мальдіви
У російському місті Челябінську відбувся конкурс 
на звання найкращого двірника. Переможницею 
стала Наталія Камишова, яка й отримала головний 
приз — відпочинок на Мальдівах, повідомляє ТСН. 
Усього за Наталію віддали голоси 349 осіб, тож 
невдовзі жінка вирушить у туристичну поїздку на 
тропічні острови. Двірники, які посіли друге та 
третє місця, отримали в подарунок сертифікати 
на відвідування італійського ресторану. Всього у 
конкурсі брали участь дванадцять двірників.

Ані Лорак щодня розмовляє з майбутнім 
малюком 
Українська співачка розповіла про 

приготування до пологів. Кароліна 
вже купила речі для майбутнього маля-
ти, а от валізу в пологовий будинок поки 
що не збирала. «Ще не все, але для бебі-
ка — так. Усілякі сорочечки, все з нату-
ральної тканини», — розповіла 32-річна 
Ані Лорак.

«Я вже зараз розмовляю з малям. 
Відчуваю, коли йдуть удари ніжкою пра-
воруч, ліворуч, а тоді жартома запитую: 
«Хто це там такий?». Дотримуюся порад 
психологів із книг, де пишуть: «Уявляй-
те, як йому там лежиться, спілкуйтеся 
подумки», — говорить співачка. — Я по-
чинаю з ним розмовляти, постійно кажу 
малюку, що люблю його, — і мені стає 
дуже легко», — поділилась артистка.

До сьомого місяця Ані Лорак давала 
концерти, потім їй стало важко фізично. 
«Хоча на сцені все забувається. От одя-
гаєш підбори, костюм, уже лунає музи-
ка — і ти пурхаєш на сцені. Та раптом 
згадуєш: «Ой, я ж вагітна, мені треба по-
берегтися». Врешті лікарі сказали: «Все, 
готуйся, будь нарешті мамою!» — підсу-
мувала зірка.

Майбутнє маля вона планує годува-
ти грудьми якомога довше: «Звичайно 
ж, я дитині хочу дати чимбільше тепла, 
зберегти його імунну систему та заклас-
ти фундамент, аби не хворіло».

Кароліна та Мурат хочуть мати двох 
дітей. «Бо одна, як на мене, — егоїст. А 
коли двійко, в малих виникатиме від-
чуття, що з кимось треба поділитися 
шматочком...» — вважає зірка.

«Я хотіла хлопчика. Такого, як Му-
рат, маленьку копію. Буде мамин поміч-
ник. Мурат хотів мою копію. Потім ми 
зійшлися на думці, що взагалі це не має 
значення. Це буде наш фрукт із нашого 
дерева. Неважливо, хлопчик чи дівчин-
ка», — каже Лорак.

Співачка планує повернутися на 
сцену вже наприкінці липня — початку 
серпня. 

ДІЄТА 

Жінка з харчовою алергією 12 
років їсть лише рис 

53-річна Мікаела Стаффорд із 
Британії впродовж дванад-

цяти років на сніданок, обід і вече-
рю їсть винятково білий варений 
рис, інформує ТСН.

Причина жорсткої дієти — 
широка харчова алергія, на яку 
жінка страждає з 1999 року. Її тіло 
перестало сприймати практично 
будь-яку їжу, в тому числі молоч-
ні продукти, глютен (клейковину), 
пшеницю, цукор, олію та жири.

Навіть невелика кількість та-
ких продуктів викликає у Мікаели 
тривалу мігрень, діарею, болі в су-
глобах та інші неприємні відчуття.

Хоча дієтологи запевняють, що 
прожити без білків, жирів і вітамі-
нів дванадцять років неможливо, 
Мікаела виглядає здоровою, що-
правда, відчуває занепад сил. 

«Іноді я відчуваю, що в мене 
вже немає енергії для боротьби з 
хворобою. Просто хочу здатися. 
Не хочеться так жити. Зробила б 
усе, що завгодно, аби знову відчу-
ти смак карі. Сумую за десертами 
та морозивом. Узагалі, несамови-
то хочеться чогось зі смаком», — 
каже Мікаела.

ВИТРИВАЛІСТЬ 

Одноногий альпініст підкорив 
Гімалаї 

Угорський альпініст, який рік 
тому втратив ногу, вибрався на 

головну вершину гірського масиву 
Лхоцзе, що в Гімалаях, заввишки 
8516 метрів.

43-річний Ерюш Жол досяг 
вершини разом зі своїм напарни-
ком 21 травня. Альпініст розпо-

вів, що він серйозно ризикував, 
піднімаючись із протезом, але все 
минулось, і він упорався. У важких 
ситуаціях, таких як снігова буря, 
йому доводилося знімати протез, а 
потім знову прикріплювати його.

До слова, Ерюш Жол став пер-
шим угорським альпіністом, який 
підкорив Еверест. Своє сходження 
на найвищу гору світу він здійснив 
у 2002 році. Праву ногу підкорю-
вач вершин втратив після падіння 
в Словацьких Татрах у січні 2010-
го. Обидві нижні кінцівки Жола 
були переламані в кількох місцях. 
Праву ногу нижче коліна довелося 
ампутувати.

За альпіністську кар’єру Жол 
уже встиг піднятися на дев’ять із 
чотирнадцяти восьмитисячників.

ЗУХВАЛЬСТВО 

У бразилійки вкрали зачіску

У бразильському місті Гоянія у 
24-річної місцевої жительки 

вкрали волосся. Як повідомляєть-
ся, інцидент стався на автобусній 
зупинці, коли дівчина чекала гро-
мадський транспорт. Зухвалий 
злочинець відрізав зачіску брази-
лійки ножем і втік.

Згодом вкрадене волосся може 
бути використане для виготовлен-
ня натуральної дорогої перуки. На 
користь такої версії свідчить і той 
факт, що у жертви зловмисника 
було довге, доглянуте та нефарбо-
ване волосся. Напевно, це  і при-
вабило злодія.

Відразу після того, як злочин 
було скоєно, дівчина звернулася в 
поліцію. За її словами, їй необхідне 

офіційне підтвердження, що во-
лосся зникло не з її вини, для пара-
фіяльного священика, який може 
поцікавитися, чому вона більше не 
носить довгу зачіску.

Наразі поліція розшукує зло-
чинця. Представник правоохорон-
них органів Гоянії, інспектор Жозе 
Карлош Беззера да Сілва, зізнався, 
що за двадцять років жодного разу 
не стикався з випадками крадіжки 
волосся.

Проте аналогічний злочин 
було скоєно в муніципалітеті Ара-
ракуара в 2007 році. Тоді у 19-річ-
ної Сімони Режін Пентеадо зло-
вмисники відрізали близько 90 
сантиметрів волосся та втекли з 
місця події.

ФАНАТИЗМ 

Англієць паркує «Ferrari» у власній 
квартирі 

28-річний британець Джон 
Райдер так сильно любить 

свій «Ferrari», що паркує автомо-
біль просто у вітальні.

Щоб перебудувати квартиру 
на гараж, чоловік витратив місяць 
роботи та майже 1500 доларів. Але 
тепер він може дивитися телеві-
зор і одночасно милуватися своїм 
улюбленим яскраво-жовтим «F355 
Spider» 1996 року випуску.

«Тепер автомобіль займає по-
чесне місце в нашому домі», — з 
посмішкою зауважив Джон.

Дружина Кетрін не проти захо-
плення чоловіка. «У Джона завжди 
божевільні ідеї, та вони спрацьо-
вують... Щось на кшталт цього», — 
зізналася вона.

«F355 Spider» — класичний ка-
бріолет, який розвиває максималь-
ну швидкість у 295 км/год., середня 

витрата палива на сто кілометрів 
пробігу в цієї моделі «Ferrari» — 
одинадцять літрів. 

Жовтий «Ferrari F355 Spider» 
відомий завдяки фільму «Скеля», 
який з’явився в  1996 році. Саме на 
цьому автомобілі  влаштовував пе-
регони вулицями Сан-Франциско 
герой Ніколаса Кейджа.

РОЗШУКУЄТЬСЯ 

В Австралії оголосили у розшук 
щура, який украв вставну щелепу

В австралійському містечку Сто-
унхендж штату Квінсленд роз-

шукують щура, що вкрав вставні 
зуби місцевої жительки Маргарет 
Піджен, інформує «Кореспон-
дент».

За словами самої Піджен, вона 
ладна заплатити винагороду тому, 
хто допоможе їй відшукати гри-
зуна. Жінка впевнена, що твари-
на потягла протез у свою нору, де 
спробувала перевірити, чи зможе 
його розгризти.

Літня пані розповіла, що по-
мітила щура, котрий усівся на її 

столик біля ліжка. Поки жінка шу-
кала, чим жбурнути в непроханого 
гостя, він зник. Разом із ним зни-
кли й вставні зуби, що лежали на 
столику.

Піджен підкреслила, що дуже 
засмучена цією подією, а без зубів 
їй незручно посміхатися.

Місцеві вчені заявили, що у 
Квінсленді дійсно розплодилися 
пацюки. У пошуках їжі вони забі-
гають у будинки місцевих жителів 
і згризають усе, що бачать, — одяг, 
домашнє начиння та предмети по-
буту.

ДІЙСТВО 

У Чехії пройшов 
парад зомбі

В столиці Чехії Празі сотні людей 
узяли участь у традиційному 

параді зомбі, який цього року про-
ходив учетверте.

Учасники дійства вийшли на 
вулиці у «закривавленому» одязі та 
страшному гримі, а дехто навіть із 
бутафорськими сокирами та ножа-
ми у головах.

Суть химерного параду полягає 
в тому, що за допомогою гриму та 
костюмів молодь перевтілюється на 
мерців, і цей страхітливий натовп, 
який явно отримує задоволення від 
свого моторошного вигляду, суне 
містом, човгаючи ногами по тротуа-
рах і кумедно вимахуючи руками.

Цікаво, що участь у празькому 
зомбі-параді брали не лише молоді, 
але й поважні літні городяни. 

До речі, травнева спроба групи 
підлітків провести зомбі-флешмоб 
на Старому Арбаті в Москві закін-
чилася втручанням ОМОНу. Це був 
уже п’ятий московський парад мер-
ців. Тоді затримали близько трид-
цяти школярів. Цікаво, що раніше 
правоохоронці учасників цієї акції 
не чіпали.
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ПЕРФОРМАНС 

Британський комік спробував 
розвеселити стадо корів

Британський комік Мільтон 
Джонс виступив перед стадом 

корів голштинської породи. Шоу 
відбулося на фермі в графстві 
Хартфордшир на південному сході 
Англії, інформує ТСН.

Поведінка парнокопитих, які 
стали глядачами концерту Джонса, 
свідчила про те, що вони почува-
ються комфортно та розслаблено, 
тобто насолоджуються виступом 
комедіанта. Фахівець із поведінки 
корів Брюс Вудакр, під наглядом 
якого проходила акція, зазначив, 
що корови відкривали роти та від-
водили назад вуха, що свідчить 
про задоволення.

Джонс зазначив, що ретельно 
готувався до виступу перед тва-
ринами та писав для них особливі, 
«коров’ячі», жарти. Серед них, зо-

крема, був такий: «От ви, корови, 
стверджуєте, що є вегетаріанцями. 
А як же та обставина, що ви носи-
те шкіру?».

За словами Джонса, як профе-
сійний комік він намагався працю-
вати на свою парнокопиту аудито-
рію з усіх сил.


