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У Саудівській Аравії 
завагітніло немовля
Відразу після народження маленька аравійка 
перебувала на межі смерті. Дитя мучили закрепи 
та блювота. Животик малюка став збільшуватися. 
Шоковані лікарі констатували, що дитя вагітне. За 
місяць дівчинці зробили кесарів розтин і видалили 
мертвий зародок. Операція тривала три години. 
Це рідкісний випадок у світовій практиці. Медики 
стверджують, що коли мати дитини була вагітна, 
у її матці знаходилися два зародки, й один із них 
якимось чином потрапив до матки сестри.

Жасмін виходить заміж за бізнесмена 
з Молдови
Російська співачка Жасмін зби-

рається заміж. Одруження від-
будеться у вересні. Обранець зірки 
— один із найбільших підприємців 
Молдови. Його ім’я Ілан Шор, влас-
ник кількох великих фірм, футболь-
ного клубу «Мілсамі», мережі мага-
зинів дьюті-фрі, страхової компанії 
та інвестиційного концерну. Весь 
капітал дістався йому у спадок після 
смерті батька. 

З бізнесменом, який на дев’ять 
років молодший за неї, Жасмін по-
знайомилася на одній із вечірок у 
Москві. Ілан кілька років був шану-
вальником співачки й після особис-
того знайомства вирішив завоювати 
її серце.

Всі деталі майбутнього весіл-
ля 33-річної співачки та 24-річного 
молдовського бізнесмена тримають 
у секреті. Відомо лише, що гостей 
збереться близько чотирьохсот. Се-
ред них будуть родичі й друзі пари з 
усього світу.

За чутками, торжество відбу-
деться 16 вересня в Палаці Респу-
бліки в Кишеневі. До речі, там же 
проходять засідання молдовського 
парламенту. Оренда обійдеться від 
десяти до двадцяти тисяч євро, а 
режисером церемонії стане Фелікс 
Михайлов — один із творців теле-
шоу «Зірки на льоду».

Також повідомляється про мож-
ливу вагітність російської співачки, 
але ця інформація поки не підтвер-
джена.

Жасмін уже була заміжня та має 
сина від першого шлюбу з бізнесме-
ном В’ячеславом Семендуєвим. Але 
у 2006-му співачка, яка довго терпіла 
побої чоловіка, наважилася на роз-
лучення.

САМОУК 

Китайський фермер побудував 
літаючу тарілку

46-річний фермер Шу Маньшен 
із Уханя, столиці провінції 

Хуабей, побудував справжню лі-
таючу тарілку, маючи за плечима 
лише освіту початкової школи.

Деякий час він пропрацював 
механіком у автомайстерні, а по-
тім вирішив зайнятися винахідни-
цтвом. Першим проектом Шу ста-
ло будівництво літального апарата 
— так званої літаючої тарілки.

Китаєць-самоук багато екс-
периментував із її конструкцією, 
працюючи над проектом кілька 
років. Свою першу літаючу тарілку 
він завершив іще 30 квітня мину-
лого року, та вже другий пробний 
політ на ній закінчився травмою 
винахідника.

Але тямовитий чоловік не зне-
вірився, адже основне завдання 
таки виконав — його літальний 
апарат зумів відірватися від землі. 
Він вклав усі знання, зусилля та 
заощадження (60 тисяч юанів — 
9400 доларів) у будівництво ново-
го апарата.

Його літаюча тарілка працює 

на базі восьми двигунів від мото-
цикла та одного гвинта.

Останнього разу китайському 
фермерові, сидячи в кабіні літаль-
ного апарата, вдалося піднятися на 
два метри.

Тепер 46-річний винахідник 
планує дещо доопрацювати своє 
ноу-хау та відкрити школу для 
дітлахів, які поділяють його при-
страсть до авіації, оскільки в шко-
лах не викладають необхідні дис-
ципліни.

ДОСЯГНЕННЯ 

Британець встановив рекорд із 
пірнання з трубкою в болоті

Днями в британському місті 
Ллануртід-Веллс відбувся 26-й 

щорічний чемпіонат із пірнання з 
трубкою в болоті.

У змаганні «Waen Rhydd Bog» 
взяли участь 110 осіб. Згідно з 
правилами, учасник повинен про-
плисти під водою 55 метрів менш 
ніж за дві хвилини, використовую-
чи маску та трубку для пірнання, 
ласти та, якщо має таку потребу, 
гідрокостюм.

Цьогоріч переможцем став Ен-
дрю Холмз із Західного Йоркшира, 
який побив торішній рекорд, про-
пливши дистанцію менш ніж за 90 
секунд.

ЩАСЛИВЧИК 

Француз удруге виграв мільйонну 
лотерею

Житель півдня Франції, який 
побажав залишитись ано-

німним, у 1996 році виграв у наці-
ональну лотерею «Loto» 18,8 міль-
йона франків (2,8 мільйона євро).

Та на цьому везіння чоловіка не 
закінчилося. 24 серпня цього року 
він одержав наступний виграш — 
три мільйони євро. Щасливець зі-
знався, що успіх йому принесло те, 
що 35 років поспіль він ставить на 
ті ж самі числа.

«Я народився під щасливою 
зіркою», — заявив переможець 

лотереї та зізнався, що завжди ста-
вив на ті ж самі номери з моменту 
появи «Loto» в 1976 році.

Француз заявив також, що що-
місяця витрачає близько тисячі 
євро на різні лотереї.

Адміністрація «Loto» пора-
хувала, що шанси гравця вгада-
ти шість цифр, аби зірвати банк, 
становлять близько 19 мільйонів 
до одного. При цьому ймовірність 
того, що одна людина двічі вгадає 
шість цифр, дорівнює приблизно 
363 мільярди до одного.

ДОБРА СПРАВА 

У Лондоні пройде дискотека для 
глухих

8 жовтня в Лондоні проведуть 
«мультисенсорну» дискотеку, 

де музикою зможуть насолодити-
ся люди з вадами слуху. Проект 
«Sencity» заснований на викорис-
танні новітніх технологій: танц-
майданчик вібрує у такт басовим 
частотам, «аромат-джеї» розпилю-
ють у повітрі пахощі, щоб інтер-
претувати музику через запахи.

Танцюристи переводитимуть 
музику у візуальні образи. Висту-
пить фінський репер Signmark — 
перший в історії глухий, із яким 
уклала контракт велика фірма зву-
козапису.

На заході також безкоштовно 
працюватимуть масажисти, перу-
карі, стилісти та навіть циркачі.

«Сенс у тому, щоб задіяти всі 

органи чуття: слух, дотик, зір, нюх 
і смакові рецептори», — зазнача-
ють організатори.

Перша дискотека «Sencity» від-
булась у 2003 році в Нідерландах.

РИЗИКНУВ 

У США хлопець виніс у штанях 
поцуплених у зоомагазині змій

Житель передмістя Фінік-
са, штат Аризона, викрав 

із зоомагазину дитинчат удавів-
альбіносів та інших екзотичних 
плазунів. Злодюжка виніс поцу-
плених тварин у кишенях власних 
штанів.

Як повідомляється, інцидент 
стався в кінці липня, проте полі-
ція лише нещодавно зуміла вийти 
на слід 22-річного Еріка Фігла та 
заарештувати його.

Аби відшукати зловмисника, 
правоохоронці ознайомилися з 
записами камер спостереження, 
встановлених у магазині. На ві-
део вони побачили хлопця, який 

прийшов у зоомагазин, відкрив 
контейнер зі зміями, дістав кілька 
дитинчат і заховав їх до кишень.

Невдовзі парубок знову заві-
тав у той же зоомагазин і вкрав 
ще кількох тварин. Згодом злодій 
зізнався, що продав тварин за без-
цінь. За одне змієня він просив 175 
доларів, тоді як реальна середня 
вартість тварини становить близь-
ко 800 доларів.

Наразі хлопця звинувачують 
у скоєнні крадіжки та незаконно-
му продажі вкраденого майна. Як 
почуваються змії, які здійснили 
невелику подорож у штанях Фігла, 
не повідомляється.

АРТ-КУЛЬТУРА 

На українсько-
польському кордоні 
з’явилися гігантські 
риби

44-річний польський художник 
Ярослав Козяра створив на 

кордоні з Україною величезне зобра-
ження двох риб. Інсталяція з трав 
символізує відсутність штучних 
бар’єрів між народами.

На думку митця, це має показати 
всьому європейському суспільству, 
що для природи не існує перепон, 
а штучні межі, створені людьми, 
легко долаються за допомогою арт-
культури.

Козяра вважає, що бар’єрів не іс-
нує і для відносин України з країна-
ми Євросоюзу.

«Україна не входить у Шенген-
ську зону, тож є своєрідним розділь-
ником для всього Європейського 
континенту. Проте люди мистецтва 
не можуть із цим погодитися, тому й 
виникають ідеї створення незвичай-
них проектів, що «руйнують» усілякі 
кордони», — пояснив художник.

Розгледіти двох рибин, «виро-
щених» із 23 видів розмаїтих трав, 
можна лише з висоти пташиного по-
льоту. А «оселилися» вони між поль-
ським Городищем і селом Варяж, що 
на Львівщині.
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СОМНАМБУЛА 

Сновида малює шедеври уві сні

Лі Хадвін страждає від не-
звичайної форми лунатизму. 

37-річний британець малює карти-
ни уві сні. Причому вранці чоловік 
не пам’ятає про це, а схильності до 
малярства у нього ніколи не було.

Лунатизм дався взнаки, коли 
Лі було всього чотири роки. Спо-
чатку Хадвін просто вставав із 
ліжка та малював на всьому, що 

потрапляло під руку. Назвати це 
картинами було важко, проте в 
15-16 років ситуація змінилася. 
Замість абстрактних плям і ліній 
з’явилися справжні малюнки. З 
часом вони ставали все більш май-
стерними.

Щоб розібратись у своєму ста-
ні, чоловік навіть звертався за до-
помогою до фахівців-сомнологів. 
Одначе лікарі не змогли визначити, 
на якій стадії сну він знаходиться, 
коли малює. Також були зняті до-
кументальні фільми про нього та 
його творчість.

Треба сказати, Лі Хадвін ма-
лює не щоночі. Від чого це зале-
жить, експерти не знають, але було 
встановлено: нерідко фактором, 
що провокує напад сомнамбуліз-
му, стає алкоголь. Зараз роботами 
незвичайного художника активно 
цікавляться не тільки медики, але 
й художні галереї.


