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Британські нудисти 
встановили світовий рекорд
Нещодавно британські нудисти встановили світо-
вий рекорд — 400 осіб без плавок і купальників 
влаштували групове купання у морі на узбережжі 
Уельсу. Учасники акції з’їхалися на пляж Россілі, що 
на півострові Говер, із усієї Великобританії, а також 
з інших країн світу. Тепер вони чекають офіційного 
підтвердження від редакції Книги рекордів Гінне-
са. Щоб домогтися фіксації рекорду, їм довелося 
увійти у воду по пояс і простояти там по 10 хвилин. 
Температура води того ранку сягала лише 12°C. 

Дженніфер Лопес даватиме поради 
вагітним
Відома співачка й акторка 

Дженніфер Лопес візьме 
участь в екранізації збірника по-
рад для вагітних «Чого чекати, 
коли ви в очікуванні». 

Сюжет картини розгорта-
ється навколо п’яти родин, у 
кожній із яких незабаром пови-
нен з’явитися малюк. Режисером 
фільму виступає Кірк Джонс, 
відомий за комедією «Моя жах-
лива нянька». Продюсером стане 
Майк Медавой, який працював 
над «Островом проклятих» Мар-
тіна Скорсезе. Одну з головних 
ролей у стрічці виконує не менш 
популярна голлівудська білявка 
Камерон Діаз. 

А от Лопес, як відомо, діста-
лася роль дівчини на ім’я Холлі. 
Зйомки «Чого чекати, коли ви в 
очікуванні» повинні початися в 
липні 2011 року. Вихід картини в 
прокат призначений на 11 трав-
ня 2012 року. 

Водночас, за даними 
«Collider», Дженніфер Лопес за-
прошена в бойовик «Паркер» із 
Джейсоном Стетхемом у голо-
вній ролі. Герой картини — зло-
дій із суворими моральними 
переконаннями. Лопес запропо-
нували роль Леслі — дівчини, з 
якою Паркер знайомиться під 
час чергової операції. 

Останньою роботою Лопес 
стала картина «План Б». Фільм 
у прокаті заробив 77 мільйонів 
доларів. У цій картині Джей Ло 
грала вагітну жінку за 30.

Дженніфер добре вдають-
ся ролі вагітних і матусь, адже 
вона виховує двійнят — Емму і 
Макса. Довгоочікувані первістки 
з’явилися на світ 22 лютого 2008 
року. 

ДОБРОТА 

Поліцейські перевели через 
автотрасу гусяче сімейство

Американська поліція допомо-
гла канадській гусці й п’ятьом 

її пташенятам пройти по жвавій 
автотрасі так, аби ні виводок, ні 
мати не постраждали. Допомога 
птахам знадобилася на шосе в Сі-
єтлі, штат Вашингтон.

Поліцейських викликали самі 

автолюбителі — вони помітили 
на дорозі гуску й гусенят і попро-
сили працівників правоохоронних 
органів забезпечити їм безпеку. На 
місце виявлення птахів були ви-
слані три поліцейські автомобілі, 
які протягом 20 хвилин супро-
воджували гусячу родину, котра 
йшла краєчком дороги.

На час проведення незвичай-
ної дорожньої операції дві смуги 
автотраси були закриті для про-
їзду автомобілів. Коли птахи зна-
йшли вихід із жвавого шосе на 
узбіччя, поліцейські дозволили 
водіям зайняти заблоковані тим-
часово смуги.

Як гуси опинилися на дорозі й 
чому вирішили вибрати саме та-
кий шлях, невідомо. 

МИ НЕ САМІ 

На супутнику Сатурна може 
існувати життя 

Ретельно проаналізувавши всі 
дані, зібрані кораблем «Кассіні» 

на супутнику Сатурна Енцеладі, 
дослідники дійшли висновку, що 
вода в підземному океані планети 
насправді солона. Тож імовірність 
виявити життя на загадковій пла-
неті збільшилася.

Німецькі вчені з університету 
Гейдельберга досліджували моле-
кули води, викинутої в атмосферу 
гейзерами Енцелада. Зразки ріди-
ни були зібрані космічним кора-
блем НАСА. Виявилося, що моле-
кули води багаті на калій і натрій.

Головним об’єктом уваги вче-
них стала складна система тріщин 
і западин на крижаній поверхні 
супутника Сатурна, де розташо-
вані гейзери. Вивчивши молеку-
ли інопланетної води, науковці 
з’ясували, що її склад дуже близь-
кий до складу океанічної води 
Землі.

На думку вчених, значні за-
паси солоної води знаходяться на 
глибині 80 км під поверхнею Енце-
лада. Вони припустили, що вода з 
крижаного супутника підтриму-
ється в рідкому стані за рахунок 
високої температури ядра плане-
ти. У таких сприятливих умовах 
цілком можуть існувати найпро-
стіші форми життя.

СПАДОК 

Детектив два місяці шукав 
бездомного, якому заповіли гроші

Приватний детектив Девід 
Лундберг із американського 

міста Солт-Лейк-Сіті майже два 
місяці шукав бездомного чоловіка, 
якому багатий брат залишив спад-
щину.

Лундберг об’їздив Штати 
вздовж і впоперек, і таки знайшов 
Макса Меліцера в парку Солт-
Лейк-Сіті. Виявити зниклого ро-
дича Лундбергу допомогли жителі 
міста й працівники правоохорон-
них органів.

За словами детектива, під час 
їхньої першої зустрічі 60-річний 
волоцюга котив візок із супермар-
кету, в якому були зібрані всі його 
пожитки. 

Про те, що його брат помер 
від раку, й те, що він став спадко-
ємцем, Девід Лундберг розповів 
Максу Меліцеру, коли вони сиділи 
в парку на лавочці.

«Він усе ще приголомшений. 
Звичайно, він зовсім не очікував 
отримати таку звістку. Макс дуже 
добрий, у нього м’який характер, 
незважаючи на те, в яких умовах 
йому довелося жити», — розповів 
детектив. Однак адвокат відмовив-
ся називати точну суму спадщини, 
сказавши лише, що вона «значна». 
«Він матиме можливість купити 
будинок, одяг, продукти, зможе 
стежити за своїм здоров’ям», — за-
певнив детектив.

ПОЗНУЩАЛИСЯ 

В Криму розгулювала конячка, 
перефарбована на зебру

У Севастополі міліціонери вилу-
чили у місцевих жителів біло-

го коня, якого ті перефарбували в 
зебру та заробляли гроші, катаючи 
на ньому відпочиваючих.

Для того, щоб перетворити 
коня в зебру, підприємці вико-
ристовували чорну фарбу для во-
лосся. Охочих проїхати на тварині 
верхи в парку і сфотографуватися 
зі смирною дивиною було немало.

Незвичний бізнес припинила 
міліція: коня-зебру, ще чотирьох 
виснажених коней і двох поні тим-
часово передали на ферму під Се-
вастополем. Господарям загрожує 
кримінальна відповідальність за 
жорстоке поводження з тварина-
ми — штраф 38400 гривень.

Проте дівчина Аліна, яка пра-
цювала в парку з конфіскованими 

кіньми, розповіла, що на новому 
місці тварини знаходяться в жах-
ливому стані: «Коня, помальова-
ного на зебру, ніхто не відмив, він, 
як і решта тварин, сильно схуд, у 
нього з’явилися шрами». Співро-
бітники ферми додали, що тварин 
годують раз на три дні, напувають 
нечасто. ПОПРИ ВСЕ 

Американка вийшла заміж у 
лікарні під час нападу апендициту

Мешканка американського 
штату Мічиган 36-річна Кла-

рис Харт вийшла заміж за кохано-
го, 41-річного Крістофера Беррі, 
прямо у відділенні швидкої допо-
моги однієї з лікарень, коли у неї 
стався напад апендициту.

Наречена відчула сильний біль 
у животі за кілька годин до почат-
ку весілля. Коли Беррі повіз коха-
ну до лікарні, та попросила взяти 
з собою підготовані до торжества 
обручки і заявила, що будь-що 
хоче вийти за нього заміж.

Після прибуття в лікарню жін-
ка пояснила персоналу, що хоче 
одружитися безпосередньо перед 
операцією, і співробітники медич-
ної установи пішли нареченому і 
нареченій назустріч. Лікарі та мед-

сестри організували для них імп-
ровізовану весільну церемонію, 
яку провела одна з працівниць лі-
карні, яка виявилася посвяченою в 
духовний сан служителькою мето-
дистської церкви.

Весільною сукнею для Харт 
стала блакитна лікарняна сорочка, 
а фатою — шмат марлі. Саму цере-
монію супроводжував весільний 
марш, який звучав із мобільного 
телефону медпрацівниці.

Родичів пари у відділення 
не пустили. За весіллям рідні та 
близькі спостерігали через прозо-
рі двері відділення. Після того як 
священнослужителька оголосила 
Кларис і Крістофера чоловіком і 
дружиною, жінку відправили на 
операцію. 

ЕЛЕКТРИКА 

У Каліфорнії жарівка-
рекордсмен світить 
уже 110 років

В американському місті Лівермор, 
штат Каліфорнія, відзначили 

110-літній ювілей лампочки роз-
жарювання, яка й досі працює. Не-
звичайна жарівка висить у міському 
відділенні пожежної охорони й ба-
гато років привертає до себе увагу 
місцевих жителів, туристів і вчених 
з усієї країни.

Жарівка з’явилась у відділенні 
в 1901 році — пожежникам її пода-
рував якийсь бізнесмен. Вимикала-
ся вона за ці 110 років лише кілька 
разів. Так, вона не працювала під час 
відключення електроенергії в 1903, 
1937 і 1976 роках.

За словами Лінн Оуенс, голови 
міського комітету, створеного спе-
ціально заради 60-ватної лампочки-
довгожителя, ніхто не може поясни-
ти, чому електричне джерело світла 
все ще працює. «До нас приїжджали 
вчені, щоб подивитися на цю лам-
почку. Зрозуміло, всі побоялися на-
віть доторкнутися до неї», — розпо-
віла Оуенс.

Лампочка була занесена в Книгу 
рекордів Гіннеса як найстаріше пра-
цююче електричне джерело світла на 
планеті.
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ОСТАННЯ ВОЛЯ 

Загиблий солдат заповів друзям 
100 тисяч євро на розваги

Британець Девід Харт, який за-
гинув під час військової опе-

рації в Афганістані, заповів своїм 
друзям сто тисяч фунтів стерлінгів 
(майже 114 тис. євро) на розваги.

У своєму заповіті Харт вказав, 
що 32 його найближчих товари-
ші повинні витратити ці гроші на 
розваги в Лас-Вегасі. Як зазначено 
в листі, який він написав на той 
випадок, якщо загине на війні, він 
прожив прекрасне та цікаве життя 
і ні про що не шкодує. Найближ-

чим часом 32 друга Харта поїдуть 
до Лас-Вегаса та виконають його 
останню волю.

Харт застрахував своє жит-
тя та написав заповіт ще до від-
правки в Афганістан. Документ 
набув чинності тільки тепер, коли 
пройшов рік від моменту смерті 
хлопця. Частину грошей він запо-
вів передати у благодійний фонд 
допомоги військовослужбовцям, 
другу частину — батькам і сестрі, 
а третю — друзям.


