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Дівчинка безперервно 
сміялася цілий місяць
У США після операції з видалення пухлини мозку 
7-річна Енна Стівенс безперервно сміялася місяць. 
Лікарі пояснили нетипову поведінку як побічний 
ефект хірургічного втручання. Сміх Енни врятував 
її батьків від стресу. «Після операції ми прийшли 
провідати дочку, а вона залилася сміхом. Ми 
підхопили її запал — і теж почали сміятися. Це 
заспокоїло», — розповіли вони. Медики кажуть, 
що наслідки операції скоро минуть, і дівчинка 
припинить безпричинно сміятися.

Тіна Кароль прокоментувала розлучення 
з чоловіком і нове захоплення
Співачка Тіна Кароль прокомен-

тувала чутки про розлучення з 
продюсером Євгеном Огіром, пише 
«ТаблоID». На запитання, чи правда, 
що Кароль розлучається зі своїм чо-
ловіком, білявка відбулася жартом: 
«Може, я чогось не знаю, але споді-
ваюся, що все гаразд!».

За словами Тіни, попри те, що 
її весілля було три роки тому, вона 
досі почувається нареченою. «Кожен 
концерт одягаю фату, як на весілля! 
Мені здається, цей стан закоханості 
властивий кожній молодій дівчині», 
— каже співачка.

Як відомо, Кароль із Огіром уже 
давненько чаклують над зведенням 
власного заміського маєтку. Як під-
твердила співачка, її сім’я у нову 
оселю досі не заїхала. «Будинок зда-
ний, зараз у нас рівень «сантехніка 
— плитка — двері». Плануємо ново-
сілля на Новий рік», — поділилася 
Тіна.

До слова, у Кароль — нове хобі. 
Виявляється, зірка аж надто захо-
пилася своїми нігтями. «Я постійно 
змінюю колір нігтів і їх форму, а за-
раз і зовсім перейшла на ламінацію. 
Це щось на кшталт міцних наклейок. 
Я їх привезла з Лондона, а у Штатах 
це взагалі писк. Клеїш будь-які ма-
люнки хоч тричі на день!» — захо-
плено поділилась артистка.

Наостанок співачка обмовила-
ся, що початок вересня проведе у 
Ялті, щоб узяти участь у фестивалі 
Алли Пугачової. «Підготую щось 
цікавеньке. Все ж таки здорово, що 
у перлину Криму знову вдихнуть 
нове життя Алла Пугачова та Со-
фія Ротару. Сподіваюсь, Ялта засяє 
ще більшою зіркою», — зауважила 
Кароль.

АНТИКРИЗА 

Королева Великобританії просить 
милостиню на вулицях Бірмінгема

Литовський художник Едгар 
Аскелович створив із силікону 

та полістиролу скульптуру Єлиза-
вети ІІ, яка просить милостиню на 
одній із вулиць Бірмінгема.

Королева-жебрачка вийшла 
дуже реалістично, багато перехо-
жих дивувалися, думаючи, що це 
жива людина.

Скульптуру Едгар зробив для 
забави та не мав наміру додавати 
їй політичного забарвлення.

«Я приїхав із країни, в якій за-
раз велика криза. У Британії бага-
то хто говорить про економічний 
спад. І тому я зіставив ситуації в 
двох країнах. Королева — це особа 
Британії, і я показую, що тут мож-
на жартувати над кризою», — каже 
23-річний художник.

Автор вважає, що в Англії не 
все так погано, якщо порівняти 
з біднішими країнами. Едгар за-
кінчив факультет мистецтв в уні-
верситеті Бірмінгема та вирішив 
лишитись у Великобританії, бо тут 
відчуває більше свободи, ніж у рід-
ній країні.

ТАЛАНТ 

Носоріг пише картини в стилі 
Пікассо

У зоопарку штату Індіана (США) 
мешкає носоріг-художник на 

кличку Мечі. Талановиту тварину 
навіть порівнюють із Пікассо. 

Ріг у Мечі невеликий, тож він 
воліє малювати верхньою губою. 
Решта — справа техніки. А вона 
у носорога, завдяки чутливості 

губи, доволі непогана. 
У зоопарк Мечі потрапив три 

роки тому з Непалу. Його маму 
вбили браконьєри, проте малюка 
вдалося врятувати та виходити. 
Малюванням носоріг захопив-
ся взимку, коли не міг купатись у 
басейні та ніжитися на сонечку, а 
працівники зоопарку намагалися 
чимось його розважити. Першою 
роботою самобутнього живопис-
ця став «натюрморт» — Мечі тяг-
нувся вимащеною фарбою мордою 
до банана, моркви та картоплі, по-
кладених на полотні. 

Сьогодні на рахунку екзотично-
го художника десятки картин, які 
продаються у місцевому магазині. 
Виручка йде на утримання його по-
братимів у неволі та їх спасіння у 
живій природі.

ЗНАХІДКА 

У лісі Нової Англії знайшли 
мертву акулу

У лісі міста Мілтон, штат Нью-
Гемпшир, знайшли мертву аку-

лу, яка вже почала розкладатися, 
повідомляє місцевий телеканал.

За словами мешканця Мілтона 
Ллойда Елліса, його брат знайшов 
гігантську мертву рибину за запа-
хом. 

«З лісу поширювався якийсь 
неприємний запах. Брат подумав, 
що це, либонь, мертва тварина чи 
щось таке, та пішов подивитися», 
— описав дії свого брата Елліс. 

Коли чоловік врешті знайшов 
джерело специфічного запаху та, 
придивившись, зрозумів, що це 
акула, то був страшенно здивова-
ний. «Можна очікувати, що по-
бачиш у лісі мертвого оленя, про-
те акула — це щось нечуване», 
— прокоментував знахідку один із 
мілтонців.

Мешканці невеликого містеч-
ка в Новій Англії припустили, що 
акулу викинули в ліс горе-рибалки. 
Ймовірно, у них не було ліцензії на 
риболовлю в солоних водах, тож, 
дізнавшись, що за відсутність до-
кумента їх можуть покарати, вони 
вирішили позбутися вилову. Так 
акула й опинилась у лісі, звідки до 
моря прямувати всього годину ав-
тівкою.

Невдовзі після виявлення ри-
бини, яку ідентифікували як синю 
акулу, на місце приїхали фахівці 
риболовного відомства та полі-
цейські. Вони оглянули мертву 
хижачку та вирішили не забирати 
її з лісу.

Нагадаємо, в квітні цього року 
в естонському лісі поблизу волості 
Сонда виявили цілу траншею нарі-
заної на шматки ковбаси салямі.

КОЛЬОРОВО 

Індійський учений пофарбував 
мурах у барви веселки

53-річний доктор Мохамед 
Бабу провів незвичайний 

експеримент: посадив на парафі-
нову підкладку крапельки цукро-
вого сиропу, присмачені різними 
харчовими барвниками, і виніс її 
у сад. 

Через кілька хвилин набігли 
охочі до солодкого комахи та по-
чали поглинати кольорову рідину. 
Кілька днів доктор спостерігав за 
мініатюрними істотами та фото-
графував їх. 

Мурахи поглинули так багато 
сиропу, що їхні черевця роздулись 
і крізь прозору оболонку проявив-
ся колір розчину. Вийшло одно-
часно видовищно та кумедно. 

Мохамед невдовзі зрозумів, 
що мурашкам до вподоби жовтий 
і зелений сиропи. Червоні та сині 
краплі вабили їх, коли не лишало-
ся місця біля інших. 

Деякі комахи змішували ко-
льори, через що солодкий сироп у 
їхніх черевцях набув хитромудрих 
відтінків. Природне освітлення 
саду дозволило Мохамеду зробити 
якісні знімки. 

«Довелося неабияк постара-
тись, аби зробити вдалий кадр. Од-
нією рукою налаштовував камеру, 
іншою відтягав непроханих мурах 
від краплі», — поділився вчений.

ТРЮК 

Китайський акробат пройшов по 
канату між повітряними кулями

Китайський акробат на ім’я 
Саймайті Айшань встановив 

національний рекорд, подолавши 
п’ятнадцять метрів по канату, на-
тягнутому на висоті близько 30 
метрів між двома повітряними 
кулями, пише «Th e Daily Mail». На 
подолання відстані між аероста-
тами у акробата пішло приблизно 
п’ять хвилин. 

Після проходу Айшань вирі-
шив подолати ту ж відстань, але 
на висоті ста метрів. Одначе десь 
на півдорозі канатоходець не зміг 

втриматися на тросі та зірвався. У 
результаті падіння він не постраж-
дав, оскільки зумів зачепитися 
за канат (крім того, безпеку йому 
гарантував страхувальний трос). 
Екстремал швиденько заліз на ка-
нат і продовжив свій шлях, але цю 
спробу йому не зарахували.

Невдовзі 27-річний Саймайті 
збирається пройти по канату між 
аеростатами на висоті приблизно 
200 метрів. Якщо йому це вдасть-
ся, він учетверте потрапить у Кни-
гу рекордів Гіннеса.

ОРИГІНАЛЬНА ЦЕРЕМОНІЯ 

Наречені приїхали 
до церкви на 
автопідйомниках

Китайська подружня пара Конг 
Кінган і Шен Лікун у день ве-

сілля замовили замість лімузинів і 
ролс-ройсів звичайні автопідйом-
ники. 

Зі слів молодят, вони зустрілися 
саме завдяки цьому транспортному 
засобу: Конг працював водієм, а Шен 
продавала автопідйомники. Тож на 
згадку про особливу зустріч на влас-
не весілля вони вирішили орендува-
ти не один, а кілька таких автомобі-
лів і влаштувати справжній парад у 
місті Ксінтай провінції Хебей.

З восьмої ранку автопідйомни-
ки заполонили головну дорогу міс-
та, почавши свій шлях від будинку 
нареченого. Забравши наречену з 
дому, гамірні весільчани вирушили 
на церемонію до церкви. Закохані 
та їхні друзі посідали в прикрашені 
автопідйомники й утворили справ-
жнісінький кортеж. Попри невисоку 
швидкість цього транспортного за-
собу, пара приїхала вчасно.

Вийшовши з церкви, Шен ска-
зала: «Я люблю Конга за те, хто 
він є, а не за його автівку. Хай там 
що, а цей весільний кортеж точно 
запам’ятається на все життя».
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