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У США вироблятимуть 
самогон
В американському штаті Південна Кароліна набув 
чинності закон, що дозволяє невеликим заводам 
виробляти самогон. Цією можливістю вирішили 
скористатися два американські бізнесмени Джон 
Фенті та Річард Венгер. Стопроцентний самогон 
буде вироблятися за старовинними американ-
ськими рецептами на спеціальному перегонному 
апараті з червоної міді. Обіг нового міцного напою 
буде регулюватись, як обіг звичайного алкоголю, й 
обкладатиметься податками.

Крістен Стюарт не вважає себе 
сексуальною 
21-річна акторка Крістен Стю-

арт, яку журнал «FHM» торік 
визнав однією з найсексуальніших 
жінок на планеті, зізналася, що вона 
ненавидить, коли люди захоплю-
ються її зовнішністю. Як виявилося, 
зірка вампірської саги «Сутінки» не 
почувається такою привабливою, як 
її сприймають оточуючі.

А коли її запитали, що вона ду-
має з приводу того, що її називають 
сексуальною, Крістен відповіла: «Я 
не можу стерпіти цього. Що це зна-
чить? Я не вважаю себе сексуальною. 
Не називайте мене так!».

Також акторка закликала сво-
їх фанатів стримувати емоції, коли 
вони бачать її на вулиці, проте до-
дала, що на їхньому місці, певно, по-
водилася б так само. 

— Я завжди повинна вибирати, 
куди йду. Нині веду дуже замкнений 
спосіб життя, — розповіла акторка. 
— Іноді думаю про те, що я не можу 
сьогодні ні з ким спілкуватися. Не 
хочу нікого бачити.  — По натурі я — 
спостерігач, тому мені хочеться, щоб 
люди просто спостерігали. У людях 
закладене бажання спостерігати за 
кимось. Але не можна втручатися у 
чуже життя, — додала Стюарт. 

Тим паче, що особисте життя ак-
торки — не на показ. Відомо тільки, 
що протягом 2004-2009 років вона 
зустрічалась із актором Майклом 
Ангарано, з яким познайомилася на 
зйомках фільму «Говори». А після 
ролі в «Сутінках» у 2008 році Кріс-
тен почали приписувати романтичні 
стосунки з виконавцем головної ролі 
Робертом Паттінсоном. Але пара 
офіційно так і не підтвердила цього. 

ОРИГІНАЛЬНО 

В Гамбурзі «завелася» велетенська 
русалка

На озері в центрі Гамбурга 
встановили величезну ста-

тую блондинки, яка купається. Її 
називають гігантською русалкою. 
Русалка — з помітним макіяжем 
і яскраво нафарбованими губами 
— виготовлена з пінополістиролу і 
сталі. Проте білявка далеко не тен-
дітна: статуя важить близько двох 
тонн, а її висота — 30 метрів. 

Русалку встановили з ініціати-
ви гамбурзького фахівця з рекла-
ми Олівера Фосса, який є главою 
рекламної академії і власником 
рекламного агентства. 

За словами Олівера, незвичай-
на скульптура повинна показа-
ти, що Гамбург є місцем, у якому 
живуть неординарні творчі люди. 
Водночас модерна статуя підкрес-
лює те, що місто стоїть на воді. 

До слова, русалка встановле-

на за приватні кошти. Спочатку 
планувалося, що статуя пробуде в 
озері лишень десять днів. Одначе 
від городян уже стали надходити 
пропозиції, щоб гамбурзькі влад-
ці таки залишили скульптуру, яка 
моментально стала місцевою ви-
значною пам’яткою, на довший 
строк.

БАТЬКІВСЬКИЙ ІНСТИНКТ 

У Таїланді шимпанзе вигодовує 
тигренят

У Таїланді шимпанзе вигодовує 
тигренят. У дворічного самця 

Додо так сильно розвинені бать-
ківські інстинкти, що він виявився 

найкращою нянькою для покину-
тих малюків.

Співробітники зоопарку на-
вчили Додо тримати пляшечку з 
молоком. Тільки-но він це опа-
нував, як одразу ж став названим 
татком для десятка тигренят віком 
від трьох тижнів до чотирьох міся-
ців.

Додо не тільки їх годує, а й 
охоче грається. Деякі малюки вже 
скоро і його переростуть, тож до-
ведеться з ними попрощатися.

Щоправда, без потомства 
татка-шимпанзе не залишать. Аби 
він не сумував, працівники зві-
ринця підшуковують йому молод-
шу зміну.

ВТРАТА ПАМ’ЯТІ 

34-річна жінка прокинулася 
15-літньою дівчиною

34-річна мешканка Британії 
Наомі Джейкобс одного ран-

ку прокинулася з твердим переко-
нанням, що їй 15 років. За ніч спо-
гади про 19 років життя повністю 
стерлися з пам’яті жінки.

Прокинувшись, Наомі почала 
шукати свої підручники, щоб йти 
до школи. Коли до неї зайшов її 
11-річний син Лео та назвав «ма-
мою», Наомі навіть закричала від 
страху. Ще більше вона злякала-
ся, побачивши в дзеркалі не себе-
школярку, а вже дорослу жінку.

«З’явився цей маленький хлоп-
чик і назвав мене мамою, — зізна-
лася жінка. — Я не знала, хто він, я 
не усвідомлювала, що він набагато 
молодший за мене, і я не могла зга-
дати, що я його народжувала» .

Як потім встановили лікарі, 
Наомі пережила рідкісну форму 
амнезії — так звану транзиторну 

глобальну амнезію. Уві сні вона 
«перенеслася» з 2008-го у 1992 
рік, коли посаду британського 
прем’єра обіймав Джон Мейджор, 
а Інтернету, мобільних телефо-
нів і трагедії 11 вересня не було 
й близько. З усіма цими реаліями 
сучасного життя їй довелося зна-
йомитися заново, з чистого арку-
ша. На думку лікарів, таку амнезію 
у Наомі викликав сильний стрес і 
перевтома — вона одночасно вчи-
лася в університеті на психолога, 
сама виховувала сина та керувала 
невеличким бізнесом — гомеопа-
тичною аптекою.

Жодного специфічного методу 
лікування цієї форми амнезії не 
існує, тільки підтримка близьких 
і допомога психологів. На щастя, 
Наомі вже через вісім тижнів від-
новила свою пам’ять. Про пережи-
тий досвід вона написала книгу.

МАЙСТЕР НА ВСІ РУКИ 

Українець їздить на диво-машині 
з дуба

У Чернівцях місцевий вина-
хідник Василь Лазаренко 

сконструював автомобіль із дуба. 
Диво-машина складається з двох 
частин. Перша — на базі «Opel 
Ascona» 1981-го, друга — у вигляді 
кабріолета 1930-х років. 

Авто може розганятися до 160 
км/год., салон обшитий шкірою, а 

на машину в цілому у Лазаренка 
пішло 12 тисяч доларів. 

На своєму авто він їздить у 
магазин і за місто, привертаючи 
увагу перехожих і спантеличених 
водіїв. Каже, що даішники проща-
ють йому будь-які гріхи. 

«Хоча далеко на наших жахли-
вих дорогах на дерев’яній автівці 
не заїдеш — тут і звичайна машина 
ламається», — зауважив Василь.

ВИНАХІД 

Створено матрац для закоханих, 
які люблять спати в обіймах

Іранський дизайнер Мехді Мо-
таві спроектував матрац для за-

коханих, які полюбляють спати в 
обіймах.

Матрац «Love Mattress» вий-
шов розміром із велике двоспаль-
не ліжко й має дуже зручну та 
ергономічну конструкцію, яка вра-
ховує особливості будови людини 
та ті положення, які вона приймає 
уві сні.

Ергономічність конструкції 
полягає в тому, що матрац склада-
ється зі смужок-модулів, між яки-
ми можна просунути руку, ногу 
або плече. І зранку ця частина тіла 
не затікатиме так, ніби її штрикали 
тисячами голок.

Така побудова матраца і є ав-

торським ноу-хау Мехді Мотаві, 
над яким він мізкував декілька 
років, доки не втілив свою ідею в 
«Love Mattress». Варто очікувати, 
що невдовзі ця концепція перетво-
риться на реальний продукт.

НЕПОДОБСТВО 

Вигадали 
екстремальну 
розвагу за участю 
дітей

Нещодавно було створено англо-
мовний веб-сайт, який збирає 

фотографії найсмішніших моментів 
«ненормальної», а часом і жахливої 
батьківської поведінки.

Захисників дітей уже встиг наля-
кати цей факт. Особливо їх непоко-
їть те, що батьків заохочують до всі-
ляких «знущань» над нетямущими 
малолітніми дітьми, і ті докладають 
неабияких зусиль, аби світлини ви-
йшли дійсно карколомними, пише 
«Th e Daily Mail».

Найбільше журналістів наляка-
ло те, що батьки часто фантазують 
на тему пожирання немовлят. На од-
ній фотографії батько, широко роз-
зявивши рота, намагається «заку-
сити» власною дитиною, вкладеною 
між двома величезними скибками 
хліба та листям салату. Немовля при 
цьому, схоже, голосить, хоча знімок 
нечіткий, і точно стверджувати цьо-
го не можна. Інше фото зображує 
велике кругле блюдо, головний «ла-
сий шматочок» на якому — сплячий 
азіатський малюк, дбайливо й «апе-
титно» укритий млинчиком. Третю 
дитину «батьки-людожери» запхали 
в мікрохвильовку.
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РЕКОРД 

Британець став дідусем у 29 років

29-річний британець Шем Де-
віз став дідусем у 29 років. 

Його донька, яка народилася, коли 
батькові було п’ятнадцять років, 
народила у чотирнадцять.

За словами Девіза, коли він 
спробував пройти в палату, щоб 
побачити свою онучку, медсестри 
попросили його показати доку-
менти, оскільки прийняли його за 
неповнолітнього.

«Я такий радий, що у мене на-
родилась онука, та задоволений, 
що донька стала мамою», — сказав 
молодий дідусь.

Батькові немовляти Джордану 

Вільямсу напередодні виповнило-
ся п’ятнадцять років. Він вчиться 
на перукаря. Хлопець тішиться, що 
став татом. Після виписки з лікар-
ні сім’я неповнолітніх переїде до 
бабусі Тії Девіз, яка допомагатиме 
їм виховувати дитину, поки вони 
не закінчать школу.

Шема Девіза зареєстрували як 
наймолодшого дідуся Великобри-
танії.

Тільки за 2009 рік у Британії 
понад 38 тисяч неповнолітніх ді-
вчат стали матерями. Більше 50% 
малолітніх породіль відмовляють-
ся від своєї дитини.


