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П’яний водій «затопив» 
Баварію вином
У Баварії (Німеччина) п’яний водій вантажівки 
пролив на трасу 20 т вина. Чолов’яга не впорався з 
керуванням і причіп, у якому були пляшки з вином, 
перекинувся. Напій вилився на дорогу. Поліція 
встановила, що шофер був напідпитку — мав у 
крові 1,5 проміле алкоголю. Не виключають, що 
він вижлуктав плящину того ж вина. На щастя, 
поруч із машиною нікого не було. Через аварію 
поліції довелося перекрити рух. За попередніми 
оцінками, матеріальні збитки склали 50 тис. євро.

Надя Мейхер удруге йде з «ВІА Гри» 
у декрет

Ще минулої весни преса загово-
рила про новий роман Надії 

Грановської-Мейхер із гурту «ВІА Гра». 
Обранцем красуні став відомий бізнес-
мен, генеральний директор фірми з про-
дажу жіночого одягу Михайло Уржум-
цев. І от з’ясувалося, що Надя готується 
вдруге стати мамою. Чутки про вагіт-
ність учасниці «ВІА Гри» нібито підтвер-
див хтось із оточення гурту. Втім, сама 
телеведуча й досі відмовчується.

Схоже, зі здійсненням творчих пла-
нів співачці потрібно буде почекати: 
заради дитини Грановській доведеться 
залишити кар’єру. Як повідомила по-
друга співачки, вона покидає «ВІА Гру». 
Правда, сама Надія ніколи не коменту-
вала особисте життя, тож і зараз не хоче 
робити виняток.

«Про свою вагітність Надя довго ні-
кому не говорила. А зараз уже нерозум-
но мовчати — зовсім скоро животик не-
можливо буде приховати», — розповіло 
джерело, наближене до «ВІА Гри».

Хто народиться у Грановської — 
хлопчик чи дівчинка, інформатор не 
уточнив.

Нагадаємо, нещодавно під час теле-
шоу, яке веде Надя, пильні шанувальни-
ці вгледіли у неї животик. Але від самої 
Мейхер не вдалося дізнатися правду, бо 
вона не відповідала на дзвінки. До слова, 
у Грановської вже є дев’ятирічний син 
Ігор від попередніх стосунків.

Тим часом продюсер «ВІА Гри» Кос-
тянтин Меладзе вже знайшов їй заміну. І 
навіть устиг відзняти нове відео з ново-
спеченою солісткою дівочого тріо.

За інформацією, на місце Надії при-
йшла 19-річна Катерина Гудаєва. Дівчи-
на була відома в Україні як учасниця 
гурту «Гарячий шоколад». Катя тепер 
наймолодша учасниця гурту. Як відомо, 
Альбіні Джанабаєвій 32 роки, а Єві Буш-
міній — 22.

РОЗМІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ 

Британцеві помилково надіслали 
двометровий капець

Англієць Том Боддінгем ви-
падково став власником до-

машнього капця довжиною більше 
двох метрів.

Річ у тому, що в Тома не одна-
кові ліва й права нога, тому він за-
мовив капці різних розмірів: для 
однієї 13, а для іншої — 14,5. Але 
коли в Гонконзі оформляли замов-
лення, сталася помилка — і крапку 
не побачили.

Зрештою, чоловіку прислали 
два капці. Один — підходящого 
розміру, а інший — двометровий.

«Мені надіслали цей велетен-
ський пантофель прямо з Гонкон-
гу. Він має розміри 210 × 130 × 65 
см, тож схожий радше на сімейний 
автомобіль. Зате тепер я, певно, 

власник найбільшого капця в сві-
ті», — коментує Том.

Онлайн-магазин «Капці мон-
стрів» уже вибачився перед чо-
ловіком. Прес-секретар установи 
зауважив, що помилка виникла 
через переклад і британцеві зро-
блять іншу пантофлю задарма. 

ПРИМХИ ДОЛІ 

Через халатність у пологовому 
дівчатка 12 років прожили у 
чужих батьків

У Челябінській області (Росія) 
дівчаток, які народилися з різ-

ницею в 15 хвилин, переплутали в 
пологовому будинку 12 років тому, 
віддавши різним батькам.

Через недбальство акушерок 
трапилося відразу дві сімейні дра-
ми. Діти виросли в біологічно чу-
жих батьків.

Чоловік Юлії — однієї з ма-
терів — зажадав зробити ДНК-
експертизу на батьківство, бо 
підозрював дружину в зраді. Ре-
зультати приголомшили обох. Су-

сідку по палаті, у якої могла бути 
рідна дитина, Юлія шукала півро-
ку, а знайшла на сусідній вулиці.

Мінятися назад дітьми сім’ї не 
збираються. Кажуть, що люблять 
тих, кого виховували. Проте суди-
тимуться з пологовим будинком за 
моральні збитки.

«Виходить, що для своєї рідної 
донечки я — просто чужа тітка, і 
через це мені дуже боляче. Це не-
стерпно бачити її у чужій сім’ї, 
знаючи, що це моя кров», — дода-
ла Юлія.

ТАЛАНТ 

З гральних карт американець 
будує «міста»

Брайан Берг називає себе карт-
ковим скульптором, бо про-

тягом 13 років має цікаве хобі 
— складає з гральних карт цілі 
«міста». Цікаво, що його творіння 
майже ніколи не руйнуються, бо ж 
митець скрупульозно дотримуєть-
ся законів композиції і геометрії.

У дев’ять років Брайан побу-
дував перший картковий будино-
чок, що складався всього з однієї 
колоди карт, а сьогодні він є ре-
кордсменом Книги Гіннеса, який 
за останні сім років тричі побив 
власний рекорд. Так, у 2006-му він 
звів восьмиметровий хмарочос 
«Dallas skyline» з 55 тисяч 120 карт 
(1060 колод), який став найвищим 
із карткових будиночків у світі за 
всю історію існування людства.

Берг запевняє, що його спору-
ди з гральних карт не тільки най-
вищі, але й найміцніші: «Я розро-
бив спеціальну техніку укладання 
карт: кожна карта ставиться під 
певним кутом, що запобігає ефек-
ту доміно. На відміну від усіляких 
шарлатанів, я не використовую 
клей і скотч», — поділився нюан-
сами скульптор.

РЕЛАКСАЦІЯ 

Японці знімають стрес у «котячих» 
кафе

Нині в Японії дуже популярна 
новинка у царині ресторанно-

го бізнесу — так звані котячі кафе, 
або кет-кафе («Cat cafе»).

За якихось десять доларів за 
годину тут можна перекусити у 
компанії з котами різних порід. 
Попиваючи каву з тістечками, клі-

єнти гладять і годують пухнастих. 
Шкода лишень, що не дозволяють 
забрати вподобаного хвостато-
го додому. Це такий собі варіант 
зняття стресу по-японськи. 

Перед входом у кафешку від-
відувачам пропонують вимити 
руки, перевзутися й одягнути од-
норазові шкарпетки та капці. Це 
запобіжні заходи, аби тамтешні 
випещені коти випадково не під-
хопили якусь хворобу.

Ідея таких закладів проста: 
здавна відомо, що спілкування з 
кішками заспокоює, знижує ар-
теріальний тиск і знімає стрес. 
А більшість господарів квартир 
в Японії забороняють наймачам 
тримати домашніх тварин.

МАЙСТРИНЯ 

У в’язаному номері готелю яєчня і 
зубна паста зроблені з пряжі

Дизайнер Кейт Дженкінс по-
вністю «заплела» одномісний 

номер у готелі «Pelirocco» в Брай-
тоні в’язаними виробами власної 
роботи — починаючи від шпалер і 
закінчуючи тарілкою зі сніданком 
і тюбиком зубної пасти.

На все це 40-річна британка 
витратила місяць і 5 кг пряжі. За 
допомогою двох асистенток вона 
зв’язала вазу з квітами, штори та 
покривало з ниток ста різних ко-
льорів. На телефон, абажур, чай-
ник і чашку вона одягла в’язані 
чохли, на стіни розвісила картини 
з в’язаними натюрмортами та на-
клеїла фотошпалери з малюнком 
лицьової в’язки. Незайманою за-
лишилася тільки ванна, щоб сан-
техніка не пріла. Доба перебуван-
ня у «в’язаній» кімнаті коштує 55 
фунтів стерлінгів.

«Єдине, що я не вкрила в’язкою, 
— кістяк ліжка та крісло-гойдалка. 

Я хотіла, щоб усе було зроблено зі 
смаком, але без перебору», — по-
яснює Кейт Дженкінс.

«Деякі люди кажуть, що 
в’язання — це тільки для бабусь, 
одначе мені воно завжди здавалося 
дуже стильним», — зауважила ди-
зайнерка, що співпрацює з бренда-
ми «Marc Jacobs» і «Sonia Rykiel».

ПІРСИНГ 

«Найдірявішим» 
чоловіком став
німець

Днями у німецькому Дортмунді 
відбулася фотосесія чоловіка, що 

має найбільше в світі пірсингів, — 
52-річного комп’ютерного експерта 
з Німеччини Рольфа Бухгольца.

Цієї осені досягнення Бухгольца 
зафіксували фахівці Книги рекордів 
Гіннеса. Спеціалісти засвідчили, що 
німецький комп’ютерник зробив 
собі пірсинг 453 рази.

Зокрема, Рольф 94 рази продіря-
вив собі губи та шкіру довкола них, 
25 разів проштрикнув брови, вісім 
разів — ніс. Ще 278 сережок і шипів 
знаходяться у громадянина Німеч-
чини в інтимному місці. Разом із 
тим, тіло Бухгольца вкрите химерни-
ми чорними татуюваннями, а завер-
шують картину підшкірні імплан-
тати на голові у вигляді невеличких 
ріжок. Чоловік належить до спільно-
ти бодімодифікаторів, які ось таким 
болісним чином вдосконалюють, як 
самі вважають, свої тіла.

До слова, «дірявому» чолов’язі 
так і не вдалося перевершити рекорд 
представниці слабкої статі Ілейн Де-
відсон. Бразилійка, що зробила біль-
ше семи тисяч проколів, також по-
трапила до Книги рекордів Гіннеса.
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ВАКАНСІЯ 

У Росії з’явилася нова професія — 
«офісний трутень»

У Росії з’явився фах, про який 
можна тільки мріяти. Фірми 

шукають «офісних трутнів» для 
створення сприятливої атмосфери 
в колективі.

Протягом дня «професійний 
ледар» має спати, їсти, читати, від-
почивати та розповідати найсвіжі-
ші анекдоти.

«Я намагаюся будь-що роз-
важати працівників, аби потім не 
було нарікань у мій бік. Усе-таки 
це моя робота», — розповіла ді-
вчина Олександра, що є однією з 
перших представниць нової про-
фесії в Санкт-Петербурзі.

Офісний нероба — гарант кор-

поративного спокою. Олександра 
не просто нічого не робить — вона 
створює приязну обстановку.

До слова, відбір на вакансію 
«офісного трутня» — майже як у 
загін космонавтів. Сон у кандида-
та має бути міцним, та ще й тихим, 
аби не дратував гучним хропінням. 
Також «фаховий ледар» повинен 
уміти поліпшити колегам настрій, 
не заважаючи при цьому основній 
роботі, мусить мати стійку психі-
ку. До того ж заборонені прогули 
чи прихід на роботу з похмілля. 
Водночас жодних обмежень за ві-
ком (від шістнадцяти років) і за 
статтю немає.


