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Каліфорнійця півдня 
витягали з дупла
В окрузі Оріндж, штат Каліфорнія, з дупла дерева 
визволяли чоловіка. Зранку місцеві почули крики 
про допомогу, що долинали з лісу, та викликали 
рятувальників. Невдовзі бідолаху знайшли. Він на-
половину стирчав із дерева: частина тулуба пішла 
в дупло, і на поверхні були лише голова, груди 
й руки. За допомогою спеціального обладнання 
пожежники спиляли частину дерева та визволили 
«бранця». Крім лікарів, чолов’ягу, який не міг по-
яснити, чому заліз у дупло, оглянули психологи.

Глюкоза повернулася додому з піврічною 
донькою і новим альбомом

Російська співачка Глюк’oza 
повернулася в Росію з Іспанії, 

де народила другу доньку та за-
писала новий альбом. Півроку 
25-річна Наташа Іонова жила за 
кордоном під контролем іспан-
ських лікарів.

«Ми вже кілька років зні-
маємо віллу в милому містечку 
Марбелья. Правда, цього року 
довелося змінити будинок. Сім’я 
розширилася, до того ж я завела 
цуцика», — розповіла Глюкоза.

Співачка народжувала в 
елітному пологовому будинку 
в Марбельї, у тій же клініці, де 
на світ з’явилася її перша дочка 
Ліда. Друга вагітність давалася 
співачці важко, але, незважа-
ючи на труднощі, вагітна поп-
виконавиця записала новий диск 
«Транс-форма».

«Назву для альбому ми при-
думали разом із прихильниками, 
причому це відбувалося в Інтер-
неті. Потрібні були свіжі ідеї, 
тому що змінююсь я, змінюєть-
ся музика. У новій пластинці я 
дуже різна — від спокійних «Ба-
бочек» до вибухового «Выстрела 
в спину». До того ж звична муль-
тяшна Глю постає в новому об-
разі. Тепер це Кібер-Глю. І це не 
робот-домогосподарка, а дівчи-
на сьогоднішнього дня — зухва-
ла, сексуальна, наелектризова-
на. Міцні форми, залізні нерви, 
зв’язок із «павутиною» і відкри-
тий погляд... Тож назва дуже до-
речна. Моя творчість трансфор-
мується разом зі мною кожного 
дня. Велике спасибі всім тим, хто 
додав частинку свого «я» в мій 
новий диск», — розповіла Іоно-
ва.

КРЕАТИВ 

Фермер виростив плантацію 
гарбузів у формі Міккі Мауса

Британець Девід Боуман, най-
більший постачальник гарбузів 

до Європи, цього року спеціально 
на Хелловін виростив плантацію 
цих овочів у формі Міккі Мауса.

Чоловік давно вирощує горо-
дину різноманітних форм на сво-
їй фермі в графстві Лінкольншир. 

Для цього він використовує на-
сіння спеціальної форми та різних 
видів.

Свої гарбузи у вигляді персо-
нажа «Діснейленду» фермер пре-
зентував на виставці в Парижі. 
Боуман зауважив, що дехто думає, 
що вони — штучні: «Люди не ві-
рять, що може вирости овоч такої 
форми».

Зі слів Девіда, «мультяшний» 
урожай вдалося виростити завдя-
ки спеціальним формам, які одя-
гають на овочі на ранніх стадіях 
росту. Згодом їх перевертають, аби 
гарбузи з зелених стали помаран-
чевими. Також фермер зауважив, 
що головне у цій справі — вчас-
но одягнути на овоч заготовку, 
бо інакше гарбуз може перерости 
форму й стати звичайнісіньким 
круглим, себто «безформним», 
гарбузякою.

КУРЙОЗ 

Кіт упав на господаря і забезпечив 
йому струс мозку

В одну з поліклінік російського 
Ростова звернувся 28-річний 

чоловік зі скаргами на сильний 
головний біль. Пацієнт розповів 
медикам, що йому на голову впав 
його улюблений 12-кілограмовий 
кіт породи мейн-кун. Пухнастик 
звалився з шафи, де любить відпо-
чивати й спостерігати за подіями в 
квартирі.

Дільничний терапевт оглянув 
подряпину на голові потерпілого 
та видав йому направлення в лі-
карню. Там пацієнтові діагносту-
вали струс мозку, причиною якого 
значиться «важкий предмет, що 
впав на голову, — кіт».

Після всіх необхідних проце-
дур пораненого господаря відпус-
тили додому. До слова, дорослий 
кіт породи мейн-кун може важити 
до 20 кілограмів.

ВІК — НЕ ПЕРЕШКОДА 

120-літній індус одружився 
з 60-річною

Житель індійського округу 
Карімгандж, що у штаті Ас-

сам, 120-річний Хазі Абдул Ноора 
одружився, повідомляє «Times of 
India». На весільній церемонії було 
півсотні гостей. Дружиною дов-
гожителя стала вдвічі молодша за 
нього жінка.

Для Хазі Абдула Ноора ниніш-
ній шлюб другий. У 2005-му по-
мерла його дружина, і він попро-
сив дітей підшукати йому нову 

пару, що могла б про нього піклу-
ватися. «Знайти жінку сторічному 
старому непросто, проте з божою 
поміччю у нас це вийшло», — за-
значив син Хазі.

Обраницею старезного індійця 
стала 60-річна Самої Бібі з окру-
гу Північна Тріпура. Для неї цей 
шлюб теж є другим: її чоловік дав-
но помер, і вона залишилась одна, 
бо дітей у подружжя не було. Тепер 
у Бібі з’явилася родина зі 122 осіб.

ДИВИНА 

По Сіетлу їздить 
ровер-«сперматозоїд»

Американське місто Сіетл те-
пер є батьківщиною першо-

го в Америці спермо-велосипеда. 
Цей химерний транспортний засіб 
спеціально розробили для того, 

аби насінну рідину з банку сперми 
можна було швидко доставляти в 
клініки чи центри запліднення.

Двоколісний у формі сперма-
тозоїда має унікальну систему охо-
лодженого зберігання (з рідким 
азотом), розташовану в «голівці». 
Довжина ровера — 3 м. «На вело-
сипед задивляються. Люди зупи-
няються, — каже Гарі Олсем із ту-
тешнього банку сперми. — Якщо 
прикріпити до ровера гігантський 
сперматозоїд, то це не може не 
привертати увагу».

Сіетл — уже друге місто, в яко-
му з’явився такий ровер. Ще його 
можна побачити у Копенгагені.

РЕВАНШ 

Сукню екс-дружини американець 
використав замість друшляка

38-річний американець Кевін 
Коттер після розриву шлюбу 

знайшов різні застосування для 
весільної сукні дружини: це була 
єдина річ, яку вона залишила чо-
ловіку після розлучення.

Аби відволіктися від свого 
горя, Кевін із братом вигадали 
101 спосіб використання непо-
трібного вінчального плаття.  Як 
з’ясувалося, з нього можна зроби-
ти чудову скатертину, транспарант, 
повітряного змія, фільтр для кави 
або полотно для малювання.

Захопившись цією ідеєю, бра-
ти також створили сайт, на яко-
му розповіли історію Кевіна та 
виклали фотографії своїх креа-
тивних рішень. Через три тижні 
myexwifesweddingdress.com став 
хітом. Дотепні знімки з участю 
традиційної сукенки оцінили 
мільйони користувачів, з усіх кон-
тинентів почали надходити листи 
підтримки. 

Це надихнуло братів на ще ку-
медніші й несподіваніші ідеї. Вони 
зробили з сукні величезну бок-
серську грушу, килимок для йоги, 
фіранку для ванної, камуфляжний 
одяг для зимового полювання, 

друшляк для макаронів, гамак і на-
віть опудало Дарта Вейдера. 

Цей божевільний проект ви-
явився настільки успішним, що 
Кевін і Колін видали книжку «101 
спосіб використати сукню моєї ко-
лишньої дружини». 

Що ж до екс-благовірної Кеві-
на, з якою вони ділять опіку над 
двома дітьми, то вона сприйняла 
це як акт помсти з боку чоловіка та 
попросила його припинити. Але 
той заявив, що не відмовиться ні 
від сайту, ні від книги, оскільки 
його проект надихає тисячі людей, 
які теж пережили психологічну 
травму після розлучення.

НА СТАРТ 

У Швейцарії 
влаштували 
кролячі перегони

У Швейцарії відбувся перший 
чемпіонат Європи з бігу з пе-

решкодами серед кроликів. У заході 
взяли участь більше п’ятдесяти ву-
ханів із різних країн. Але найшвид-
шим виявився кролик представниці 
Чехії Лади Сипової-Крецової.

На турнірі вухатим стрибунам 
потрібно було подолати невелику 
дистанцію та, перескакуючи через 
різні за висотою бар’єри, якнай-
швидше прийти до фінішу. Влас-
никам довелося бігти поряд із ви-
хованцями, щоби ці спритники не 
повтікали.

До слова, змагання зі стрибків 
серед кроликів стали популярними 
кілька років тому. Приміром, такі 
чемпіонати на національному рів-
ні проводяться в Данії, Німеччині, 
Швеції, а також у США, Канаді та 
Японії.
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ПІДЛІСТЬ 

Англієць підсипав благовірній 
стероїди, аби та розтовстіла

У Британії засудили чоловіка, 
який потай підсипав дружині у 

їжу стероїди, щоб вона розповніла 
та сиділа вдома з дітьми. Через ку-
лінарні експерименти благовірно-
го Джаспріт Сінгх Джилл стрімко 
набирала вагу, у неї псувалася шкі-
ра на обличчі, випадало волосся, а 
на підборідді, під носом і на спині 
з’явилася нехарактерна для жінок 
«рослинність».

Одного дня чоловік заявив, що 
сам готуватиме їй їжу. Жінка не 
раз скаржилася, що страви мають 
дивний присмак, але щоразу Дель-
вар змушував дружину доїдати 
все, мовляв, образиться, коли вона 

не їстиме те, що він готував.
Розкрити дикий задум допо-

могла донька пари: мала почула, як 
батько щось розтирає товкачем у 
ступці, й розповіла мамі. Джаспріт 
відкрила замкнений буфет і, знай-
шовши там анаболічні стероїди, 
викликала поліцію.

З’ясувалося, що з листопада 
2010 року до січня 2011-го брита-
нець індійського походження «го-
дував» дружину цими препарата-
ми мінімум чотири рази на день.

Сінгх був засуджений до року 
позбавлення волі, до того ж йому 
взагалі заборонили контактувати 
з дружиною.


