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Тато впустив маля у гонитві 
за бейсбольним м’ячем
На Тайвані батько випустив із рук власну дитину, 
намагаючись упіймати бейсбольний м’яч. Під час 
гри м’яч вилетів на трибуну. Схвильований уболі-
вальник так перейнявся грою, що кинув доньку, 
яку тримав на руках, і потягся за м’ячем. Дитина 
впала на сидіння. Чоловік схаменувся та спробу-
вав виправити ситуацію — вхопив доньку за ногу 
та підняв на руки. Поруч сиділа його дружина з 
їхнім другим малюком. Після інциденту татусеві-
фанату, схоже, перепало на горіхи.

До Києва прилетить Кайлі Міноуг, аби 
заспівати на «Х-факторі» 
Австралійська співачка Кайлі 

Міноуг уперше прилетить в 
Україну. 43-річна поп-зірка при-
буде до Києва 22 жовтня, щоб 
проспівати на шоу «Х-фактор» 
на телеканалі СТБ.

Як розповіли виданню «Се-
годня» на каналі, переговори 
з Кайлі були довгими, позаяк 
артистка цього літа завершила 
світове турне «Афродита» й роз-
пустила свою міжнародну ко-
манду на відпочинок. Але голо-
вне — Міноуг не цікавив виступ 
в Україні, бо вона ніколи тут не 
була. Проте для «Х-фактора» 
Кайлі збере своїх танцюристів і 
виконає чотири пісні, серед яких 
«Can’t Get You Out Of My Head» 
і останній хіт «All Th e Lovers». 
Нагадаємо, ця композиція ста-
ла першим студійним записом 
Кайлі після того, як співачка пе-
ремогла страшний недуг: у 2005-
му в поп-діви діагностували рак 
грудей.

Квитки на шоу продавати-
ся не будуть, тому в українців є 
шанс затесатися в ряди глядачів 
лише під виглядом масовки.

До слова, востаннє Кайлі 
приїжджала в СНД у 2008-му 
році, коли давала сольник у Мо-
скві. Тоді Міноуг вимагала в ор-
ганізаторів шоу надати їй трьох 
охоронців, аби ті чергували біля 
її президентського номера ціло-
добово. А ключ від гримерки, у 
якому переодягалася зірка, був 
лише в одному екземплярі й збе-
рігався в неї.

Скільки коштувало запро-
сити зірку в Україну, на каналі 
виданню відмовилися говорити. 
Та, як «Сегодня» довідалося в 
російських івент-агентствах, го-
динний виступ австралійки вар-
тує близько мільйона доларів.

ВПРАВНІСТЬ 

Еквілібрист проїхав на велосипеді 
по вінцях пивних пляшок

Німецький еквілібрист Луц Ай-
хлез у Тель-Авіві встановив 

новий світовий рекорд із їзди по 
вінцях пивних пляшок.

Німець приїхав до Ізраїлю з 
нагоди з’їзду тамтешньої асоціа-
ції моноциклістів і вирішив по-
бити чинний рекорд Гіннеса. По-
передній рекордсмен проїхав по 
горлечках пляшок 7,99 метра. Луц 
перевершив це досягнення, подо-
лавши 8,90 метра.

Айхлез — один із провідних 
еквілібристів світу. Хлопець про-
славився, катаючись на одноколіс-
ному велосипеді по бездоріжжю та 
долаючи вигадливі перешкоди. Та-
кож він володіє унікальними мож-
ливостями балансування.

Нещодавно новоспечений ре-
кордсмен здійснив на моноциклі 
ризикований перехід через Альпи.

УНІКАЛЬНИЙ ВИПАДОК 

У британки в голові «мешкають» 
два десятки людей

У 51-річної англійки Кім Нобл 
унікальний психічний випа-

док — у ній «живуть» двадцять 
різних людей.

«Це не просто роздвоєння осо-
бистості. У цій жіночці «мешка-
ють» два десятки різних людей: від 
анорексичної дівчинки до хлопчи-
ка, який вміє писати винятково ла-
тиною», — дивуються експерти.

Англійка має рідкісний діагноз 
— «дисоціативний розлад іден-
тичності». Кім страждає від цього 
недугу вже сорок років. Найдовше 
себе проявляє жінка на ім’я Па-
триція. Самої Кім Нобл уже майже 
не існує, констатують медики, хоч 
жінка й відгукується на це ім’я. 
Замість неї з’являються найрізно-
манітніші особистості. Напри-
клад, дівчина на ім’я Еббі, що стра-
шенно самотня. Є також мама на 
ім’я Бонні, яка має дочку, а також 

римо-католичка Соломія.
Психіатри багато років вивча-

ють випадок Кім Нобл, але щось 
вдіяти вони не здатні. Медицина 
тут безсила.

Жінка не в змозі гамувати у 
собі різні особистості. Останні 
шість років у тілі хворої домінує 
Патриція, яка керує домашнім 
господарством і виховує 14-річну 
доньку Кім Еймі. Патриція дбає 
про дівчинку та стежить, аби між 
Еймі та матір’ю зберігалися гарні 
стосунки.

«На щастя, в мене немає агре-
сивних характерів, — зізнається 
унікальна пацієнтка. — А дочка 
й рідні до всього звикли. Повер-
нення до тями можна порівняти 
з пробудженням від сну. Воно за-
ймає кілька секунд. Я кліпаю очи-
ма і не розумію, як опинилась у цій 
кімнаті та хто поруч зі мною». 

«СОЛОДКА» РЕГАТА 

У Франції відбулися перегони 
на шоколадних човнах

Тисячі людей зібралися на бере-
зі р. Од у французькому місті 

Кемпер, аби побачити, як сім шо-
коладних човнів змагатимуться у 
найсолодшій на світі регаті.

Жорж Ларніколь уперше по-
трапив у заголовки газет торік, 
коли йому вдалося завиграшки 
проплисти на шоколадному чов-

ні вагою 1,2 т водами порту Кон-
карно. Тепер 56-річний кондитер, 
якому належить десяток крамниць 
у західній Франції, вивів своє хобі 
на новий рівень, виготовивши сім 
солодких човнів і продемонстру-
вавши їх усьому світу під час ві-
трильних перегонів. Кожне судно 
(довжиною 2 м і вагою півтонни) 
виготовлене з нерозпроданих роз-
плавлених шоколадок. Апетитним 
вітрильником керує матрос, який 
мусить досягти фінішу за допомо-
гою шоколадних весел.

З семи човнів, які змагалися 
цьогоріч, лише чотири дісталися 
берега. Попри це, шоколадна рега-
та пройшла весело: натовп усіляко 
підтримував і заохочував учасни-
ків оплесками та сміхом.

ОЦЕ СТРИБОК! 

Легкоатлет перескочив через три 
автомобілі

Британський легкоатлет Джей-
Джей Джегед здійснив перший 

в історії стрибок через автомобілі.
Чемпіон Англії зі стрибків у 

довжину 2011 року перескочив че-
рез три «Mini London», що стояли 
поруч.

Стрибок над автівками спортс-
мен зважився виконати з нагоди 
запуску виробництва нової моделі 
корпорації BMW — «Mini London 
2012 Edition Models». Мініатюрних 
легковиків випустять усього 2012 
штук — на честь Олімпіади, яку 
влітку прийме столиця Британії.

Зазначимо, що Джей-Джей 

Джегед є однією з головних олім-
пійських надій Англії. Його осо-
бистий рекорд зі стрибків у до-
вжину становить 8,04 метра.

ДИВО ПРИРОДИ 

Австрійський парк 
півроку перебуває 
під водою

У селищі Трагос, що в Австрії, є 
озеро, з усіх боків оточене Аль-

пійськими горами. Точніше, озером 
воно є лишень півроку — у весняні 
та літні місяці. До осені вода Зелено-
го озера, а саме так зветься природна 
дивовижа, повністю випаровується 
під сонцем.

На його дні, вкритому травою та 
деревами, розбитий парк — із лав-
ками, доріжками та затишними за-
капелками. Всю осінь і зиму туристи 
можуть тут спацерувати, милуючись 
чудовими краєвидами.

Навесні ж починається танення 
снігових шапок на Альпах, і вода, 
яка утворюється, стікає вниз, за-
повнюючи низовину. Зелене озеро 
з’являється знову, а парк разом із 
рослинністю, лавками та стежинка-
ми опиняється на дні водойми. Тоді 
туристи пірнають у озеро з аквалан-
гами, щоби помилуватися підвод-
ним парком.

До речі, вода Зеленого озера 
дуже чиста, тому дерева на дні мож-
на побачити і з берега.
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ГОРЕ-АФЕРИСТ 

Літній англієць дурив страховиків, 
прикидаючись власною дружиною

Британця засудили до шести ро-
ків в’язниці за те, що він інсце-

нував власну смерть, аби отримати 
$800 тисяч за страховкою.

Ентоні Мак-Ерлеан видавав 
себе за свою дружину, доводячи, 
що він помер у Гондурасі в 2009 
році після того, як його збив авто-
мобіль. Для підтвердження своєї 
історії 66-річний пенсіонер підро-
бив свідчення очевидців.

Попутник Мак-Ерлеана буцім-

то стверджував, що вантажівка 
збила чоловіка, коли той міняв ко-
лесо свого легковика, а після тра-
гедії гондураські фермери нібито 
відвезли тіло в село та поховали.

Про брехню літнього пройди 
здогадалися страховики, які від-
мовилися виплатити страховку 
вдові, яку той зображав. Поліці-
янти також з’ясували, що англієць 
отримував пенсію на ім’я свого по-
мерлого чотири роки тому родича.


