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Дівчина подовжила язик, 
аби розмовляти корейською
Ріаннон Бруксбенк-Джонс із Ноттінгема завжди 
мріяла переїхати в Корею. Але почавши вивчати 
корейську, зрозуміла, що не може вимовляти деякі 
звуки. Дантист припустив: причина в короткому 
язиці й аномально товстій та вкороченій вуздечці, 
пише «The Daily Mail». Студентка вирішила подо-
вжити язик. Аби видовжити його на сантиметр, 
лікарі витратили двадцять хвилин. Зі слів Ріаннон, 
проблема з вимовлянням майже відразу зникла, а 
на загоєння пішло два тижні.

Сальма Хайєк упевнена, що секрет 
сексуальності — у підборах
Актриса Сальма Хайєк знялася 

для вересневої обкладинки жур-
налу «Allure». Позуючи відомому 
фотографу Маріо Тестіно, 44-річна 
зірка розповіла про те, що секрет 
сексуальності криється у підборах, а 
також про те, як її повністю голила 
бабуся. Фрагменти інтерв’ю наво-
дить сайт видання. «Якщо ти дівчи-
на, яка не вміє ходити на підборах, 
то байдуже, наскільки ти вродлива. 
Якщо ти виглядаєш, наче поранена 
в ногу курка, це не буде сексуаль-
но», — запевняє голлівудська кра-
суня.

На думку спокусливої Хайєк, 
битва за збереження молодості — 
це право кожної жінки, проте до 
певної межі. Нині ж надмірна плас-
тика стала «уніформою покоління», 
хоча сама лише відсутність змор-
щок — ще не запорука краси, зазна-
чає актриса.

Власну лінію засобів догляду за 
обличчям «Nuance» Хайєк присвя-
тила своїй бабусі, яка була косме-
тологом і «тренувалася» на рідних. 
«Вона почала працювати над моєю 
шкірою, коли мені було дванадцять 
чи тринадцять років. Я ніколи не 
вмивала обличчя милом. Одного 
разу бабця поголила нам голови та 
вимастила яйцем. Але я маю подя-
кувати їй — у мене чудове волосся», 
— зізнається Сальма.

Тепер у це важко повірити, про-
те колись давно красуню брали на 
кпини через її зовнішність, успад-
ковану від батька. «Мене дражни-
ли через те, що я надто низенька, 
або через те, що надто смаглява. 
Вам може здатися, що в Мексиці це 
щось звичайне, проте мене справді 
дражнили», — пригадує зірка.

АБИ НЕ СУМУВАЛИ 

Одиноким пінгвінам у Британії 
зліпили друзів із піску

Для пінгвінів Гумбольдта, які 
мешкають у зоопарку «Sea 

Life» британського міста Уеймут, 
зліпили з піску фігури їхніх роди-
чів у натуральну величину.

Так тварин вирішили розва-
жити після того, як зі звіринцю 
забрали до Лондона субантарк-
тичних пінгвінів, до яких ті дуже 
прив’язалися.

Після від’їзду «друзів» пінгвіни 
засумували. Працівники зоопарку 
намагалися їх втішити — посади-
ли пальми й встановили душ, але 
старання виявилися марними.

Тоді скульптор Марк Андерсон 
вирішив відтворити субантарк-
тичних пінгвінів із піску. Схоже, 
птахам до вподоби піщані фігурки 
«родичів». Працівники звіринцю 
запевняють, що настрій пінгвінів 
поліпшився.

«Не знаю, чи дійсно наші Гум-

больдти «купилися» на реалістичні 
скульптури, проте вони, здається, 
пожвавилися», — розповів керів-
ник «Sea Life» Крейг Данкерлі.

Митець зізнався, що йому було 
дуже приємно допомогти таким 
милим і смішним тваринам. На 
його думку, піщані копії пінгвінів 
мають простояти щонайменше два 
тижні.

НА ВСІ РУКИ МАЙСТЕР 

Британець зібрав мотоцикл, 
розрахований на 25 людей

Водопровідник із Англії Колін 
Ферз побудував 22-метровий 

мотоцикл, розрахований на 25 па-
сажирів.

Диво техніки не просто існує, 
а й їздить дорогами. Максимальна 
швидкість транспортного засо-
бу — 60 км/год. Наразі мотоцикл 
може рухатися лише дуже прями-

ми дорогами. Задня частина байка 
загрозливо вихляє, а щоб увійти в 
поворот, необхідна смуга руху, в 
шість разів ширша за звичайну. 

Щоб катати всіх охочих, Ферз 
планує додатково підсилити раму. 
До речі, Колін уже витратив на 
створення рекордного байка три 
тисячі фунтів стерлінгів.

ЗАХОПИВСЯ 

Американець уявив себе вампіром 
і покусав жінку

Поліція міста Гальвестон, штат 
Техас, заарештувала хлоп-

ця, який пробрався до квартири 
незнайомої жінки та вкусив її в 
шию.

Як повідомляється, відразу 
після затримання 19-річний Лайл 
Монро Бенслі заявив, що він — 
вампір і живе на землі вже п’ятсот 
років.

Уранці вихідного дня Бенслі 
увірвався до випадкової квартири 
та накинувся на сплячу господи-
ню. Він кілька разів укусив жінку 
в шию. При цьому Бенслі гарчав 
і сичав. Він витягнув потерпілу з 
квартири, проте їй вдалося звіль-
нитися й вибігти до парковки. Су-
сід, що саме виїздив з двору, впус-

тив бідолашну до своєї автівки, 
порятувавши від збожеволілого 
нападника.

Поліцейські, які прибули за ви-
кликом, спочатку попрямували до 
квартири потерпілої на другому 
поверсі, проте зловмисника там 
уже не було. Невдовзі вони почули 
гарчання та помітили на парковці 
Бенслі. Після короткої погоні полі-
ціянтам вдалося затримати юнака.

Зі слів правоохоронців, пару-
бок благав офіцерів тримати його 
міцніше, бо він «не хотів убивати» 
їх, а просто шукав собі прожитку.

«Вампіра» звинуватили у про-
никненні в чуже житло з метою 
нападу. Зараз він перебуває у 
в’язниці.

МОЛОДА ДУШЕЮ 

98-річна японка отримала 
найвищу відзнаку з дзюдо

98-річна японка Кейко Фукуда 
з Сан-Франциско стала пер-

шою жінкою, яка отримала найви-
щий, десятий, дан із дзюдо. Вона — 
шістнадцята людина, яка досягла 
такого рівня майстерності.

Жінка навчає досконалій тех-
ніці бою в жіночому додзьо (зал, у 
якому проходять заняття).

Як усі японки, в молодості 
Кейко вивчала традиційні мис-
тецтва каліграфії, аранжування 
квітів і чайної церемонії. Та після 
розлучення з чоловіком у 1935-
му вирішила присвятити життя 
бойовому мистецтву, навчитися 
максимально ефективно викорис-
товувати енергію. Жінка стала по-
слідовницею Кано Дзигоро, засно-
вника дзюдо, який відкрив своє 
перше додзьо в 1882 році.

Кейко боролася проти дискри-
мінації в дзюдо — за право жінок 
отримувати високі дани. Японка 
зупинилася на п’ятому дані з тієї 
причини, що жінкам було забо-

ронено просуватися в цьому мис-
тецтві бою вище за чоловіків. Але 
через 30 років, у 1972-му, вона ста-
ла першою жінкою, яка отримала 
шостий дан школи Кодокан.

Особистий девіз пані Кейко: 
«Будьте ніжними, добрими й кра-
сивими, але твердими й сильними 
психологічно та фізично».

Сенсей Фукуда плакала від 
щастя, коли дізналася, що їй при-
своєно десятий дан. «Це мрія всьо-
го мого життя», — сказала жінка.

СПЛЯЧА КРАСУНЯ 

Через рідкісний синдром дівчина 
на місяць «впадає у сплячку»

21-річну британку Лілі Кларк 
вразило рідкісне захворю-

вання — синдром «сплячої красу-
ні» (синдром Клейне-Левіна). На-
пади хвороби змушують дівчину 
протягом місяця спати 23 години 
на добу. Лілі прокидається, аби по-
їсти й попити, а потім знову зану-
рюється в сон. За три роки дівчину 
оглянули сім консультантів, але 
діагноз встановили, лише коли її 
мати прочитала про подібний ви-
падок у газеті. 

47-річна Адель пригадала, що 
недуг вразив дочку в 2007-му. Вони 

пішли в ресторан, і Лілі заснула 
просто за столом. Упродовж міся-
ця дівчина відмовлялася вставати 
з ліжка, а коли «прокинулась»,  то 
нічого не пам’ятала про недугу. Че-
рез два місяці епізод повторився, 
згодом таке траплялося ще двічі.  

У лютому 2010-го Адель Кларк 
прочитала статтю про Луїзу, яка 
також страждала від «сонної хво-
роби». Вона зв’язалася з її бать-
ками, і ті допомогли вийти на 
професора Девіда Натта, який під-
твердив стан Лілі. На жаль, жодно-
го лікування синдрому нема. 

ТЕХНОЛОГІЇ 

Італійці створили 
робота, що здатний 
відчувати емоції

Учені з Італійського інститу-
ту технологій створили ро-

бота, здатного навчатися. Наразі 
його вчать говорити, впізнавати та 
запам’ятовувати об’єкти. До того ж 
гуманоїд, запевняють творці, здат-
ний відчувати людські емоції — вміє 
посміхатися та сумувати. «iCub» — 
ще не вищий розум, але практично 
досконалий штучний інтелект.

«Його основа — відкрите про-
грамне забезпечення. Цей софт до-
зволяє роботу запам’ятовувати ана-
лізовані зором і дотиком предмети. 
Знайти спільну мову з «iCub» — річ 
нехитра: він говорить англійською, а 
дещо розуміє без слів», — каже роз-
робник Джорджіо Метта.

Гуманоїд ніколи не нашкодить 
— кожен його палець оснащений 
сенсорами. Понад те, «iCub» вкри-
тий силіконом, схожим на людську 
шкіру. Років за десять ці роботи 
замінять інвалідам із проблемами 
опорно-рухового апарату догля-
дальниць.

Робот іще не закінчений. До-
роблять через рік-півтора, кажуть 
фахівці. Його завдання буде таким 
— подай, принеси. 
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ПЕРНАТИЙ  ПОЛІГЛОТ 

Папуга говорить англійською 
та мовою урду

Африканський сірий папуга 
Мітту з Бредфорда розмовляє 

двома мовами: англійською й урду 
(індоєвропейська мова, якою гово-
рять в Індії та Пакистані). Також 
птаха освоїла мусульманські при-
вітання й може імітувати звуки 
різних тварин.

36-річний власник папуги Га-
фар Ахмед каже: «Мітту розмовляє 
англійською та урду, а також може 
гавкати, як собака, та навіть іміту-
вати шум холодильника. Він уза-

галі любить копіювати. Не знаю, 
скільки двомовних птахів прожи-
ває у Британії, та, гадаю, таких, як 
мій, небагато».

Був випадок, коли папуга втік 
із дому. Дружина Гафара, Шабана, 
та їхні трійко донечок дуже за-
смутилися. Проте невдовзі сусідка 
знайшла Мітту, й нині сім’я пильно 
стежить за невгамовним птахом.

До слова, африканські сірі па-
пуги мають рівень інтелекту чоти-
рирічної дитини.


