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Дівчина вдарила ведмедя по 
морді, рятуючи свого песика
22-річна американка Брук Коллінз випустила на 
вулицю свою таксу, та невдовзі з двору пролу-
нав несамовитий гавкіт собаки. Дівчина вибігла 
назовні й побачила, що такса звивається в лапах 
ведмедя, який уже приготувався встромити зуби 
у спину нажаханої бідолахи. Брук у стані афекту 
підскочила до звіра, вдарила його по морді й, коли 
він послабив хватку, вирвала в нього собаку й ки-
нулася до будинку. До слова, після удару по морді 
спантеличений клишоногий повернувся у ліс.  

Дженніфер Лопес не зациклюється 
на своїй зовнішності
Коли йдеться про зовнішність, 

латиноамериканська співачка 
Дженніфер Лопес воліє не витрачати 
силу-силенну грошей на косметичні 
засоби й омолоджуючі процедури, а 
віддає перевагу простим речам. На-
приклад, п’є багато води.

Як пише «Th e Showbiz Spy», 
42-річна мама двох дітей своєю мо-
лодістю та гарним тілом завдячує 
старомодним засобам. «Пийте ба-
гато води — це ключова порада», — 
каже красуня Дженніфер.

«Я не з тих, хто використовує ба-
гато розрекламованих продуктів або 
щось подібне, — запевняє вона. — 
Нічого такого модного, на що треба 
витрачати купу грошей. Гадаю, люди 
думають, що я тринькаю на свій зо-
внішній вигляд кругленькі суми, та 
насправді це не так. Я просто нама-
гаюсь уникати сонця, не п’ю багато 
алкоголю та не палю, і я думаю, що 
це дійсно допомагає моїй шкірі. І ще 
намагаюся добре відпочивати», — 
ділиться досвідом Джей Ло.

«Я дійсно вважаю, що для того, 
аби зробити шкіру гарною та зберег-
ти її молодість, необхідно дотриму-
ватися цих нескладних правил», — 
переконує зірка.

Проте ні краса, ні здоровий спо-
сіб життя не вберегли Дженніфер 
Лопес від розлучення зі співаком 
Марком Ентоні. Нагадаємо, після 
семи років шлюбу одна з найкраси-
віших зіркових пар таки розпалася. 
Щоправда, причини розставання 
ані сама Джей Ло, ані Ентоні не на-
звали. При цьому батько близнюків 
співачки зізнався в інтерв’ю для те-
лепередачі «Good Morning America», 
що завжди буде кохати вже колиш-
ню дружину. 

ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ 

Винайдено чоловічі труси, які 
захищають від радіації

Команда молодих австрійських 
студентів розробила лінію ра-

діаційно безпечної спідньої білиз-
ни.

Новинку назвали «Шорти без-
пеки». Вони захищають людей від 
безпліддя та інших медичних про-
блем, які викликає радіація від мо-
більних телефонів і ноутбуків.

Матеріал, що використовуєть-
ся для виготовлення цієї білизни, 
містить срібну нитку, яка погли-
нає 99% радіації, що виділяється 
мобільними телефонами та порта-
тивними комп’ютерами.

Ріко Коглек — один із авторів 
проекту — каже, що ця ідея сяйну-
ла йому на лекції, де йшлося про 
радіацію та її шкідливий вплив на 
репродуктивну систему. Парубок 
замислився, як можна від цього 
захиститися, і врешті вигадав ра-
діаційно стійкі шорти.

Він і четверо його приятелів 
цілий рік розробляли матеріал для 
«Шортів безпеки». Хоча молоди-
ки неабияк розчарувалися, дізна-

вшись, що таку тканину вже давно 
винайшли у Німеччині, проте до 
них ніхто не використовував її для 
виготовлення спідньої білизни.

Тепер молоді люди планують 
заробити на продажу свого вина-
ходу. А розрахований він переду-
сім на їхніх однолітків, які прово-
дять багато часу за ноутбуками та 
майже завжди носять стільникові 
телефони в кишенях.

«Шорти безпеки» вже зараз 
можна придбати в Австрії за 42 до-
лари.

МАТЕРИНСЬКИЙ ІНСТИНКТ 

На Кубі собака вигодовує 14 
поросят

Кубинський фермер запросив 
журналістів до себе, щоб по-

казати собаку на кличку Єті, яка 
стала мамою для чотирнадцяти 
поросят.

До цього Єті вигодовувала 
власних цуценят, але їх у неї за-
брали, залишивши лиш одного. 
Спочатку собака засумувала, та 
невдовзі знайшла собі втіху — у 
господарстві з’явилося чотирнад-
цять паць. Єті з ентузіазмом заопі-
кувалася п’ятачками. Місцеві ка-
жуть, що неможливо залишатися 
байдужим, спостерігаючи курйоз-
ну картину, коли поросята бігають 
за Єті чи п’ють її молоко.

До слова, законне дитинча не 
ревнує маму до паць: щеняті подо-
бається бавитися з ними.

РЕКОРДСМЕН 

70-річний британець — найстарша 
людина, що перепливла Ла-Манш

Житель Великобританії, 70-річ-
ний Роджер Олсоп встано-

вив рекорд, ставши найстарішою 
людиною у світі, яка перепливла 
Ла-Манш, інформує агентство 
«Франс Прес». 

Як повідомляється, пенсіонер 
пірнув у води протоки з одного з 
пляжів британського портового 
міста Дувр о восьмій за місцевим 
часом і, подолавши 39 кілометрів, 
дістався до узбережжя Франції че-
рез 17 год. і 51 хв.

Таким чином, Олсоп, якому ви-
повнилося 70 років і чотири місяці, 

побив рекорд Джорджа Брунстада, 
дядька відомого голлівудського 
актора Метта Деймона, який про-
плив через Ла-Манш у 2004-му. 
Щоправда, молодший на чотири 
місяці Брунстад переплив протоку 
швидше — за 15 год. і 59 хв. 

Під час марафонського за-
пливу рекордсмена супроводжу-
вав спеціальний катер задля його 
безпеки у протоці з інтенсивним 
судноплавством. Гроші, отримані 
за рекорд, Олсоп планує передати 
Центру з вивчення онкологічних 
захворювань.

МИТЕЦЬ 

На два шедеври з тирси сибіряк 
витратив 150 тисяч скалок

Сибірський скульптор Сергій 
Бобков робить шедеври зі 

стружки — скульптури звірів у 
натуральну величину, повідомляє 
«Газета по-українськи».

Талановитий сибіряк навіть за-
патентував власну унікальну тех-
нологію виготовлення тирсових 
звірят. Приміром, аби стружка не 
кришилася, майстровитий росія-
нин кілька днів вимочує бруски у 
воді. Наразі у його творчому до-
робку п’ятнадцять скульптур із 
дерев’яних скалок.

На створення однієї йде від 
чотирьох до шести місяців. Скажі-
мо, на виготовлення двох куниць 
митцеві знадобилося вісім місяців 
і 150 тисяч тирсинок із сибірського 
кедра.

Зі стружкою Сергій Бобков по-
чав працювати п’ять років тому. 
Найбільше скульпторові до вподо-
би кедр, але, каже, окремі елемен-
ти краще виготовляти з верби чи 
бука. 

ЗАВИНИВ 

Француз заплатить за ухиляння 
від подружнього обов’язку

51-річного мешканця Ніцци 
оштрафували на 8,5 тисячі 

євро, бо той не виконував подруж-
ній обов’язок.

До такого покарання, поси-
лаючись на ст.215 Цивільного ко-
дексу Франції, чолов’ягу засудив 
міський суд. Суддя зазначив, що 
«сексуальні відносини є частиною 
шлюбу».

Безпрецедентне рішення при-
йняли, коли 47-річна францужен-
ка подала на розлучення, звинува-
тивши у цьому благовірного, який 
не виявляв у спальні активності, 
позаяк втратив інтерес до сексу.

Суддя розлучив подружжя, 

зазначивши, що сім’ю зруйнував 
саме чоловік. Але екс-дружині 
цього здалося недостатньо, і вона 
зажадала десяти тисяч євро в якос-
ті компенсації за відсутність сексу 
протягом 21 року шлюбу.

Француз намагався виправда-
тися в апеляційному суді, мовляв, 
утома та проблеми зі здоров’ям не 
дозволили йому бути уважнішим 
у ліжку, та суддю це пояснення не 
влаштувало.

«Секс між чоловіком і дружи-
ною є вираженням любові один 
до одного. Одружуючись, люди 
свідомо погоджуються на інтимні 
стосунки», — заявив суддя.

ПІДЛІКУВАЛИ 

Крихітці-опосуму 
наклали найменший 
у світі гіпс

Нещодавно в зоопарк «Taronga» 
в Австралії принесли двох кри-

хітних дитинчат кільцехвостого 
опосума, знайдених у сумці їхньої 
загиблої матері. Кожне з малят ва-
жило менше 60 грамів.

Через кілька днів наглядачі зві-
ринцю побачили, що лапка одного 
зі звірят почала розпухати. Рентген 
засвідчив перелом кістки. У резуль-
таті на ушкоджену кінцівку довелося 
накласти гіпс, інформує британське 
видання «Th e Daily Telegraph».

Довжина лонгетів, які наклали на 
зламану лапку маленького опосума, 
становить усього два сантиметри, 
що робить їх найменшими в світі.

Одна з працівниць зоопарку, 
що постійно доглядає за малюка-
ми (а годувати їх доводиться кожні 
чотири години), зізналася, що якби 
не цікавість волонтера, який не по-
лінувався перевірити сумку загиблої 
самки опосума, малята, яких охрес-
тили Свіс і Міс, точно б загинули. 
Нині ж звірята почуваються чудово.
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ЗУПИНИСЯ, МИТЬ! 

Японка робить фотографії-
автопортрети в польоті

Фотограф із Токіо створює ди-
вовижні автопортрети — вона 

знімає себе в польоті. Причому ді-
вчина робить знімки звичайною 
камерою зі штатива й не викорис-
товує жодних технічних хитрощів 
на кшталт фотомонтажу.

Низку унікальних світлин 
мисткиня об’єднала у серію «Сьо-
годнішня левітація». А пояснюєть-
ся феномен дуже просто — Нацу-
мі Хаясі (Natsumi Hayashi) ставить 

камеру «Canon EOS 5D Mark II» на 
десятисекундний таймер і фото-
графує себе в русі.

Що найцікавіше, японці вда-
ється зберігати спокій і незво-
рушність, завдяки чому здається, 
що на сюрреалістичних світлинах 
зафіксовані порушення законів 
фізики.

Переглянути всі «левітації» 
Хаясі можна у веб-щоденнику фо-
тографа — yowayowacamera.com. 


