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В Європі курсуватимуть 
літаки на соняшниковій олії
Нідерландська авіакомпанія KLM збирається 
використовувати перероблений кулінарний жир 
у якості палива. Зокрема, перевізник із вересня 
планує організувати 200 рейсів із Парижа до Ам-
стердама та назад, заправляючи літаки «біогасом», 
до складу якого входять 50% соняшникової олії 
для смаження та 50% традиційного гасу. До такого 
кроку KLM підштовхнула постанова Євросоюзу 
про те, що всі авіалінії до 2012 року на рейсах до 
Європи повинні скоротити викиди вуглецю на 3%.

Наталя Водянова не може розлучитися 
з чоловіком через шлюбний контракт

 

Відома топ-модель із Росії На-
таля Водянова вирішила не 

розлучатися зі своїм чоловіком 
— англійським лордом Джасті-
ном Портманом. Причина та-
кого рішення — жорсткі умови 
шлюбного контракту: у разі офі-
ційного розірвання союзу право 
на виховання дітей автоматично 
переходить до батька. 

Та лорд не хоче розлучати 
трійко дітей із матір’ю. Нара-
зі дочка та двоє синів зіркової 
пари, молодшому з яких усього 
чотири роки, живуть із Наталею. 
Тож поки подружжя вирішило 
почекати з розлученням.

«Woman Journal» опубліку-
вав коментарі Водянової: «Я не 
забороняю Джастіну бачитися з 
дітьми. Він тато, тож має право 
бути з ними, коли захоче. Примі-
ром, недавно вони разом пішли в 
зоопарк. Доня раділа й увесь ве-
чір розповідала про тваринок».

«Наташа живе окремо вже 
більше року, — розповіла подру-
га зірки Анастасія. — Наскільки 
мені відомо, зараз у неї немає 
серйозних стосунків з іншим чо-
ловіком. Останні кілька місяців 
увесь вільний час вона витра-
чає на організацію благодійних 
вечорів, гроші з яких надходять 
у фонд «Оголені серця», ство-
рений Водяновою кілька років 
тому».

Нагадаємо, російська су-
пермодель Наталя Водянова в 
інтерв’ю журналу «ES» нещо-
давно офіційно оголосила, що 
розсталася зі своїм благовірним. 
Але чутки про те, що подружжя, 
яке прожило разом десять років, 
збирається розійтися, з’являлися 
в пресі ще в 2009 році.

ЧУДАСІЯ 

Чайка викрала відеокамеру та 
зняла свій польот над Каннами

Чайка викрала відеокамеру та 
випадково зняла відео свого 

польоту над Каннами, що на пів-
дні Франції.

Відео починається з того, 
як оператор уночі повзе через 
подвір’я великого будинку, а потім 
встановлює камеру на землю.

У кадрі з’являється біла чайка, 
яка сміливо наближається до ка-
мери, хапає її в дзьоба й одразу ж 
злітає. Здивований оператор почи-
нає кричати пернатій нахабі: «Гей, 
постривай!», одначе чайка уже ви-
соко у небі. З відеоролика видно, 
як пташка пролітає повз будинки 
й автомобілі.

Після нетривалого польоту 
чайка всідається на даху одного з 
будинків і наче навмисно позує в 
камеру, а потім, покинувши вре-
шті вподобану техніку, відлітає до 
своїх побратимів на самісінький 
вершечок вежі.

«Чайка вкрала мою відеокаме-
ру в Каннах у Франції. Я знайшов 
її на стіні замку, куди повинен був 
піднятися», — зазначив користу-
вач «YouTube», який розмістив це 
відео в Інтернеті.

УТНУВ 

Британський ілюзіоніст 
пройшовся по Темзі

Британський фокусник Стів 
Фрейн, відомий під псевдоні-

мом Динамо, пройшовся Темзою 
уздовж будівлі парламенту в Лон-
доні.

Як пише «Th e Daily Mail», про-
гулянка стала частиною промо-
ційної кампанії до виходу ново-
го телевізійного шоу ілюзіоніста 
«Dynamo: Magician Impossible». 

Динамо йшов по Темзі кіль-
ка хвилин, після чого його забрав 
поліцейський катер. Як зазначає 
видання, поява катера була поста-
новкою та частиною фокуса. 

Невдовзі після демонстрації 
трюку піарники мага розповсюди-
ли світлини, на яких Стів зобра-
жений під час прогулянки по воді. 
Менеджери Динамо запевнили ме-
дійників, що знімки є справжніми. 

Сам Динамо не прокоментував 
свій фокус і не став розкривати 
його секрети. Чи робитиме він по-
дібне в майбутньому, не повідо-
мляється. Також невідомо, чи уві-
йде запис прогулянки по Темзі в 
нове шоу фокусника. 

Однак у програмі «Dynamo: 
Magician Impossible» можна буде 
побачити, як мобілка Стіва Фрей-
на магічним чином опиняється у 

скляній пивній пляшці, а звичай-
ний сніг перетворюється на справ-
жнісінькі діаманти. 

Динамо виступає з 2002 року. 
За час своєї діяльності він встиг 
побувати на кількох десятках теле-
візійних шоу, під час яких демон-
стрував свої здібності ведучим і 
глядачам. Учасниками його фоку-
сів часто стають зірки шоу-бізнесу. 
Так, із фокусником уже співпра-
цювали репер Jay-Z, світська леви-
ця Періс Хілтон, гурт «Coldplay» й 
інші. 

СИЛЬНІ ПОЧУТТЯ 

Француженка вийшла заміж за 
свого мертвого коханого

22-річна француженка Карен 
Жюмо поєдналася законним 

шлюбом зі своїм коханим Антоніо 
Мело, який два роки тому загинув 
в автокатастрофі.

Весілля відбулося минулого 
тижня в невеликому містечку Дізі-
ле-Гро. На ньому були присутні 
рідні нареченої та нареченого, а 
також дворічний син подружжя.

Мер міста, відкриваючи цере-
монію, зазначив, що «зі зрозумілих 
причин» не буде зачитувати статті 
Цивільного кодексу, в яких пере-
раховані взаємні зобов’язання по-
дружжя. Він також побажав жінці 

знайти спокій у шлюбі.
Посмертні шлюби у Франції 

дозволені — у разі надання дока-
зів, що пара дійсно планувала по-
братися. Така поправка була вне-
сена до закону в грудні 1959 року 
після трагедії, коли через прорив 
греблі в Мальпассе загинули понад 
420 людей.

Карен Жюмо зустрічалася зі 
своїм коханим чотири з половиною 
роки, і у пари народилася дитина. 
Жінка звернулася з проханням на-
дати дозвіл на шлюб до президента 
Франції Ніколя Саркозі та чекала 
на відповідь більше року.

ВИНАХІД 

Нідерландець будує точну копію 
Ноєвого ковчега

Ентузіаст із Нідерландів Йохан 
Хойберс почав будівництво 

повномасштабної точної копії Но-
євого ковчега. Своєму проекту він 
дав назву «Йоханів ковчег».

Будівельний майданчик зна-
ходиться в Дордрехті — містечку, 
яке розташоване в годині їзди від 
Амстердама.

Йохан — досвідчений майстер. 
Спорудою ковчега він займається 
вже три роки. Чоловік ретельно 
збирав інформацію про пропорції 
біблійного човна та його форму.

Велику увагу він приділив де-
талям. Головним джерелом інфор-
мації для нього стала Біблія. До 
слова, судно завдовжки з футболь-
не поле та вище за чотириповер-
хівку. До того ж на ковчезі дійсно 
можна буде виходити в море.

Хтось вважає Йохана диваком, 
хтось — божевільним. Зі слів Хой-

берса, до незвичайного проекту 
його спонукав нічний кошмар про 
Голландію, яку спіткала жахлива 
повінь. Прокинувшись, він узявся 
за будівництво, щоб у разі ката-
строфи бути напоготові.

Йохан планує населити ковчег 
тваринами, щоправда, пластмасо-
вими, зате в натуральну величину.

ЧИТАЧКА 

Семирічна ізраїльтянка прочитала 
за рік 600 книг

Семирічна ізраїльтянка, меш-
канка Єрусалиму Ноа Пуріс за 

рік узяла в муніципальній бібліо-
теці 600 книг.

Аби прочитати всю серію 
романів про Гаррі Поттера, а це 
майже 4000 сторінок на івриті, їй 
знадобилося менше двох місяців. 
Унікальна дівчинка удостоїлася 
звання найсумліннішого єруса-
лимського читача.

Ноа навчилася читати в чоти-
ри роки і відтоді не розлучається з 
книжками. У той час, коли її ровес-
ники сидять перед комп’ютером 
або дивляться телевізор, вона чи-
тає.

Цього року, напередодні Тижня 
книги, муніципалітет Єрусалиму 
вирішив з’ясувати, хто з жителів 
міста читає найбільше. Для цього 
були перевірені записи міської бі-
бліотеки за останній рік.

З’ясувалося, що більшість чи-
тачів бібліотеки за рік узяли всьо-
го кілька десятків книг, лише за 
кількома абонементами значилися 
сотні видань. Але тільки одна лю-
дина за рік зробила 600 запитів. 
Дивовижно, та нею виявилася се-
мирічна дівчинка.

Сама Ноа запевняє, що біблі-
отечні працівники помилилися в 
підрахунках, адже торік вона взяла 
більше тисячі книжок.

У публікації наголошується, 
що Ноа, як усі звичайні дітлахи, 
ходить до школи та на гуртки, в 
неї є друзі, з якими вона грається 
після уроків. Однак, оскільки ді-
вчинка з релігійної сім’ї, то по су-
ботах не має іншої розваги, крім 
читання.

Ноа також говорить, що звикла 
читати перед сном. Щовечора шко-
лярка бере з собою в ліжко книгу 
та читає до пів на дванадцяту.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 

У США обрали 
найпотворнішого 
собаку в світі

24 червня в Каліфорнії (США) 
пройшов конкурс, у якому 

змагалися претенденти на звання 
найпотворнішого собаки в світі.

Заслужену перемогу отримав 
песик на прізвисько Йода — метис 
чихуахуа та китайського чубатого 
собачки. Власниця тварини одержа-
ла тисячу призових доларів.

Зазначимо, що її улюблениця 
Йода, якій уже виповнилося 14 ро-
ків, важить трохи менше кілограма. 
Господиня собаки Террі Шумахер, 
яка проживає в Каліфорнії, розпові-
ла журналістам, що знайшла кудла-
ту вихованку на вулиці та спочатку 
прийняла її за пацюка.

Перемогу в конкурсі собаці при-
несли шерсть, яка росте клаптями, 
висолоплений із пащі язик і безво-
лосі лапи.

Зазначимо, що конкурс найпо-
творніших собак проводиться вже в 
23-й раз. У 2010 році перемогу здо-
була практично одноока чотириріч-
на собака породи чихуахуа на пріз-
висько Принцеса Еббі Френсіс.
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