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У США запатентували апарат 
для ліплення сніговика
Ігнасіо Асперас зі США запатентував «апарат, що 
полегшує ліплення снігової баби». Зі слів автора, 
пристрій покликаний полегшити сізіфову працю 
тих, хто котить важку кулю зі снігу. Асперас наголо-
шує, що ліплення сніговика — дуже тяжка праця: 
«Що важчою стає снігова куля, то складніше її коти-
ти». Новатор пропонує застосовувати спеціальну 
сферу — гумову чи пластикову: тоді сніг прили-
патиме до поверхні завдяки статичній електриці. 
Кулі ж для сніговика вийдуть ідеально круглими.

Фріске «любилась» із Шепелєвим тільки 
задля піару
Роман російської співачки Жанни 

Фріске й телеведучого Дмитра 
Шепелєва виявився показовим. На-
гадаємо, що парочка виявляла один 
до одного ніжність на зйомках про-
екту «Канікули в Мексиці».

Також Жанна й Дмитро дуже 
часто з’являлися разом на світських 
заходах. Саме після цього журна-
лісти одного з російських видань 

припустили, що Фріске й Шепелєв 
зустрічаються. Як виявилося, ці до-
мисли не мали жодних підстав.

У Дмитра в Києві є дівчина, з 
якою він живе в громадянському 
шлюбі вже кілька років. А роман 
між ним і Фріске вигадали задля 
піару. 37-річній поп-зірці потрібно 
було підтримувати інтригу навколо 
себе, щоб її імідж звабливої дівчини 

не зруйнувався.
Саме тому Шепелєв приїздив до 

Фріске в Мексику на зйомки шоу та 
ніжно обіймав її на очах у публіки. 
Повернувшись у Москву, Жанна під-
озріло швидко вирішила представи-
ти його колегам як свого бойфренда. 
Вона знала, що медійники повірять 
у нову історію кохання й одразу по-
чнуть про це писати.

СМІЛИВЕЦЬ 

Запоріжець 36 днів прожив 
у клітці з левицею

Олександр Пилишенко з Васи-
лівки Запорізької області 36 

днів прожив у клітці з левицею. 
Це новий світовий рекорд. По-
передній встановив американець 
Джеймс Джаблон. Він жив із лева-
ми два тижні.

«Поліз у клітку, бо хотів по-
казати, що з твариною легше по-
розумітися. Людина може мирно 
співіснувати з хижаками, та часто 
не здатна знайти спільну мову з 
іншою людиною. Також прагнув 
привернути увагу до свого домаш-
нього зоопарку. Планую його роз-
будувати. Тому відкрив рахунок 
для збору коштів», — каже Пили-
шенко.

Біля вольєра з шумовими заря-
дами чергували друзі відчайдуха. 

«Боялися, що вагітна левиця Катя 
кинеться на мене. Крім того, в су-
сідньому вольєрі був її бойфренд 
Самсон. Якось запустили самця до 
нас. Я думав, Катя за ним скучила, 
та вона не зреагувала на його поя-
ву. За годину лев перерив сіно в во-
льєрі й помочився, щоб усі знали, 
хто тут господар, — зазначив чо-
ловік. — За цей час я став агресив-
нішим, а левиця — спокійнішою. 
Навіть левенята почали сприйма-
ти мене як батька. Коли я пішов, 
у вольєр запустили лева. Катя на 
очах змінилась. Усі думали, що ця 
зустріч буде пристрасною, а вона 
загарчала на нього. Самсон приліг 
і відвернувся. Мабуть, образився: 
не зрозуміло, де і з ким була цілий 
місяць, а тепер ще права качає».

РЕКОРД 

Маленький індус має 34 пальці

Однорічний індійський хлоп-
чик Акшат Саксена потрапив 

до Книги рекордів Гіннеса: він на-

родився з 34 пальцями на руках і 
ногах. У хлопчика по сім пальців 
на кожній руці та по 10 на ногах. 

Кілька «додаткових» пальців 
не функціонували, тож їх видали-
ли. На жаль, серед численних мі-
зинців і вказівних пальців Акшата 
не виявилося жодного великого 
пальця, тому лікарі планують ре-
конструювати їх із зайвих пальців.

Причиною появи додаткових 
пальців є рідкісне генетичне за-
хворювання — полідактилія, яке 
передається спадково чи розвива-
ється в результаті мутації. Найчас-
тіше недуг проявляється шестипа-
лістю, при цьому додаткові пальці, 
як правило, недорозвинені чи ру-
диментарні (у вигляді невеликих 
відростків), але можуть бути по-
вністю сформованими і функціо-
нальними. Зазвичай їх видаляють 
хірургічним шляхом у ранньому 
віці.

ЕКСТРЕМАЛИ 

Собаки-серфери підкорили хвилі 
каліфорнійського пляжу

Днями на пляжі у Каліфорнії 
відбувся міський турнір із сер-

фінгу серед собак. Тихоокеанські 
хвилі приборкували чотирилапі 
екстремали чотирьох вагових ка-
тегорій: маленькі, середні, великі й 
дуже великі.

Журі оцінювало кудлатих за 
різними параметрами: умінням 
стояти на дошці, впевненістю ру-
хів. Брали до уваги й висоту хвиль, 
на яких каталися пси-серфери.

Місце для змагання обрали не 
випадково. Річ у тім, що невдовзі 
тут планують створити пляж для 
чотирилапих серферів. Тихе узбе-

режжя є дуже зручним для прове-
дення таких заходів.

Аби пес узяв участь у змаганні, 
власник мав сплатити благодійний 
внесок — 45 дол. Гроші віддадуть 
організаціям із захисту тварин.

СТРІЛА АМУРА 

Бразильський кілер закохався 
у свою жертву

Поліція Бразилії викрила на-
йманого вбивцю, якого піді-

слала до дівчини ревнива дру-
жина. Та любовний трикутник 
закінчився не банальною крива-
вою розв’язкою, а поворотом у 
стилі кіношного «мила»: кілер за-
кохався у жертву.

Убивцею мав стати чоловік на 
ім’я Карлос. За розправу над Іра-
нілдес йому пообіцяли півтисячі 
доларів. Замовниця — домогоспо-
дарка Марія, яка підозрювала, що 
дівчина — коханка її чоловіка.

Коли ж Карлос побачив жертву, 
стався конфуз: чоловік закохався в 

неї. Він зізнався Іранілдес у почут-
тях і розповів, що мав її убити. 

Аби все ж отримати гроші, 
Карлос інсценував смерть дівчини. 
Кмітливий «кілер» розірвав майку 
«жертви», вклав їй під пахву маче-
те, зав’язав рота й рясно перемазав 
кетчупом. Тоді зазнімкував «тіло» 
і надіслав фото замовниці. Марія, 
викривши обман, не вигадала ні-
чого ліпшого, як заявити у полі-
цію, що Карлос украв у неї гроші. 

У результаті закоханих кілера і 
жертву звинуватили в шахрайстві, 
а мстива дружина піде під суд за 
спробу організації вбивства.

ДИВАКИ 

По Лондону бігали 
люди в костюмах 
горил

У Лондоні днями відбувся щоріч-
ний забіг «горил». Акція мала 

на меті привернути увагу до захисту 
людиноподібних мавп, які перебува-
ють на межі зникнення. Забіг стар-
тував і закінчився біля Лондонсько-
го страхового центру. Спринтери 
у волохатих костюмах горил, одяг-
нувши зверху майки з номерами, 
бігли повз найвизначніші пам’ятки 
британської столиці. Жінки з-поміж 
решти вирізнялися кольоровими 
пухнастими пачками, вбраними по-
верх костюмів.

Вперше такий забіг пройшов у 
2003-му. Ініціатор видовищного дій-
ства — організація з охорони горил.

Акція спрямована на те, щоб зі-
брати кошти для порятунку вимира-
ючого виду: гірські горили належать 
до найрідкісніших тварин у світі. До 
того ж у 2008-му бігунів у костюмах 
було стільки ж, скільки лишилося на 
планеті особин цього ряду приматів 
— рівно 720.

Участь у забігу платна. Новачкам 
довелося заплатити доброчинний 
внесок — 75 фунтів. Утім, це неба-
гато, зважаючи на те, що після зма-
гання костюм залишається в бігуна: 
його можна й на Хелловін одягти.
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ОСТАННІЙ РОМАНТИК 

59-річний канадець отримав 3100 
відповідей на листи в пляшці

Гарольд Хаккет, який є меш-
канцем рибальського села на 

канадському острові Принца Ед-
варда, завів тисячі друзів по всьо-
му світу, не вдаючись до допомоги 
популярних нині соціальних ме-
реж. Можна сказати, що чоловік 
створив власну соціальну мережу, 
а допоміг йому в цьому Атлантич-
ний океан.

За останні п’ятнадцять років 
невиправний романтик надіслав 
понад 4800 послань у пляшці — і 
отримав 3100 відповідей. Всереди-
ну кожної плящини чоловік вкла-

дав цидулку з проханням написати 
йому у відповідь листа та вислати 
його звичайною поштою.

Зрештою, в Гарольда з’явилося 
чимало друзів по листуванню. На 
кожне Різдво він отримує близько 
150 вітальних листівок.

Зі слів канадійця, деякі пляш-
ки знаходять через десятки років. 
А буває й так, що хтось, надибав-
ши послання у скляній тарі, знову 
викидає плящину в воду, й вона 
мандрує, доки врешті-решт не по-
трапить на очі черговому потен-
ційному адресату.

НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ 


