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Створено найдорожчий у 
світі чай із фекалій панди
Китайський біолог збирається налагодити вироб-
ництво чаю на основі фекалій панди. Вчений планує 
продавати його за 80 тис. дол. за кіло. Тож цей напій 
стане найдорожчим чаєм у світі. Винахідник нового 
сорту впевнений, що багаті на корисні речовини 
фекалії додадуть напою вишуканий тонкий аромат. 
«Травна система панд працює досить погано: вони 
переварюють лише 30% їжі. Тому їхні екскременти 
багаті на поживні речовини», — зауважив біолог. З 
його слів, чай має неповторний горіховий смак.

РОЗПЕСТИЛИ 

ОЦЕ ТАК МАНДРІВКА! 

МИСТКИНЯ 

ЗАЛЕЖНІСТЬ 

КУРЙОЗ 

ОРИГІНАЛЬНЕ РІШЕННЯ 

826-кілограмовий буйвол їздить на 
кабріолеті й ходить у бар на пиво

Носоріг пролетів 160 км догори 
дриґом

Американка створює картини з 
кришок від пляшок

Черниця «спустила» в казино 
вкрадений мільйон доларів

У Франції спецназ помилково 
двічі штурмував квартиру бабці

У Нідерландах побудували міст під 
водою

Канадієць Джим Сотнер завів 
домашнього улюбленця — 

буйвола Бейлі -молодшого, до яко-
го ставиться, наче до віп-персони.

Буйвол заввишки 2 м і за-
вдовжки 2,5 м — зірка в містечку 
Спрюс-Грув. Враховуючи його вагу 
— 826 кг — можна припустити, що 
це найбільша домашня тварина в 
світі.

Джим і Лінда Сотнери вихо-
дили Бейлі, коли він був іще ма-
леньким осиротілим телям. Вони 
навіть годували його молоком із 
пляшечки. Через три роки малюк 
помітно виріс і став зовсім руч-
ним. Тепер здоровенний буйвол 
часто спацерує містом, а іноді на-
віть ходить у бар разом із Джимом, 
аби випити пива.

Містер Сотнер, якого прозвали 
«заклинателем буйволів», навіть 
возить Бейлі на задньому сидінні 
седана-кабріолета.

Чоловік спеціально переробив 
свій автомобіль так, аби він зміг 
вмістити, а головне витримати, 
величезного буйвола. У капот ка-
бріолета турботливий господар 
також «вмонтував» велику годів-
ницю, щоби Бейлі було що пожу-
вати під час поїздки. 

У Південній Африці співробіт-
ники ветеринарної служби 

провели операцію з порятунку 
носорога, якому загрожували бра-
коньєри.

Тварину усипили снодійним, 
прив’язали за ноги до гвинтокрила 
та перевезли за 160 км до провінції 
Лімпопо.

Таким чином товариство з за-
хисту тварин лише цього року 
врятувало 19 носорогів. У 2011 
році в Південній Африці від рук 
браконьєрів загинув 341 носоріг.

Чиказька художниця Мері Ел-
лен «побавилася» кришками 

від пляшок. Мисткиня склала ве-
летенський портрет (8×7 футів), 
користуючись кришечками, наче 
пазлами. Фарби, крім окреслення 
тіней, вона не використовувала.

«Пластикові ковпачки від тари 
так само, як і целофанові торбин-
ки, не надаються до переробки, 
— зізналась авторка незвичайного 
портрета. — Тож у мене назбира-
лося цілісіньке звалище барвистих 
кришок від пляшок і банок. Коли 
розглядала цю барвисту пласт-
масову «мозаїку», то помітила, 
що менші ковпачки «гніздяться» 
у більших. Поєднання кольорів 
нагадало мені роботи Чака Клоу-

за (американський фотореаліст). 
Тоді мені й сяйнула ідея зробити 
портрет винятково з кришечок від 
пляшок», — розповіла мисткиня.

65 річній американській чер-
ниці Марі Торнтон вдалося 

уникнути тюремного покарання 
після крадіжки понад мільйона 
доларів із каси учбового закладу, в 
якому вона працювала.

Пані Торнтон відома також як 
сестра Сьюзі. Вона працювала бух-
галтером у католицькому коледжі 
в передмісті Нью-Йорка. Праце-
давці й не підозрювали, що вона 
страждає від ігрової залежності.

Зі слів адвоката монашки, саме 
азартність жінки і штовхнула її на 
злочин: сестра регулярно відвід-
увала казино, де й «спускала» всю 
поцуплену готівку. За візит жінка 
програвала до п’яти тисяч доларів.

Згубній пристрасті черниця 
потурала десять років. Але в 2009-
му все розкрилося, і керівництво 
коледжу звільнило її, не подавши 

проте заяви в поліцію. Але торік у 
податковій декларації коледж був 
змушений вказати суму збитків. 
Тоді й почалося розслідування. 
Сестру Сьюзі заарештували.

У березні 2011-го її засудили 
на три роки позбавлення волі. Та 
вирок усе не набував чинності: 
його двічі відкладали через слабке 
здоров’я засудженої. Торнтон за 
цей час пережила дві операції — з 
видалення катаракти й заміни та-
зостегнового суглоба.

Врешті поставши перед судом, 
черниця змогла переконати суддю 
в тому, що вона глибоко розкаяла-
ся та позбулася своєї згубної звич-
ки, пройшовши курс реабілітації.
Суддя вирішив не ув’язнювати її. 
До слова, півмільйона коледжу по-
вернули страховики, а решту мо-
нашка мусить виплатити сама.

Поліцейські в Марселі під час 
штурму помилилися кварти-

рою й увірвалися в оселю 85-річної 
пенсіонерки. Ба більше — невдовзі 
правоохоронці знову сплутали 
житло бабці з «кублом» рециди-
віста.

Першого разу квартиру літньої 
пані на ім’я Франческа штурмува-
ли в жовтні. Тоді в оселі пенсіонер-
ки вибили двері, а саму господиню 
спецназівці протягли по кімнаті та 
кинули на ліжко. Потім спецзагін 
обшукав житло, ламаючи меблі.

Незабаром поліцейські зрозу-
міли, що помилилися, — злочи-

нець, якого вони збиралися схопи-
ти, був у сусідній квартирі.

Нещодавно поліція знову «на-
летіла» на квартиру Франчески. 
Цього разу спецназ вирішив, що 
зловмисник переховується на бал-
коні пенсіонерки і спробує втекти. 
Хай там що, та чоловіка в оселі ста-
ренької не виявилося. Вочевидь, 
він переховувався деінде. 

Пенсіонерку перепросили за 
клопіт. Хто оплатить ремонт у 
зруйнованій квартирі, невідомо. 
Сума збитку — дві тисячі євро. 
Рідні бабці збираються судитися з 
правоохоронними органами.

У рамках реконструкції форту 
17 століття у Нідерландах ар-

хітектори побудували міст, який 
знаходиться нижче рівня води.

Moses Bridge, тобто Мойсеїв 
міст спроектувало голландське 
бюро «Ro&Ad Architecten». У назві 
споруди недарма є ім’я Мойсея, пе-
ред яким розступилися води Чер-
воного моря. Адже міст перебуває 
нижче рівня води, й це створює 
враження, наче вона просто роз-
ступилася.

Проект заслуговує на увагу не 
тільки через оригінальний задум, 
але й через інноваційний матері-
ал, використаний у його будівни-
цтві. Це модифікована деревина, 
що пройшла ацетилювання, низку 
інших обробок і, як запевняють 
виробники, не зазнаватиме руй-

нівного впливу довкілля впродовж 
п’ятдесяти років.

Асоціація голландських архі-
текторів вважає Мойсеїв міст кра-
щою будовою 2011 року. Автори 
проекту ввійшли до фіналу кон-
курсу «Dutch Design Awards 2011» 
— журі визнало ідею геніальною. 

ДИВАЦТВО 

53-річний китаєць 
засовує собі в ніс по 
дві змії

Китаєць уміє запихати змій у ніс, 
а потім діставати їх через рот. 

53-річний Лю Фей, житель провінції 
Цзянсі на сході Китаю, здійснює цей 
украй небезпечний трюк уже понад 
три десятки років.

Завдяки цій витівці чолов’яга 
надзвичайно популярний у своєму 
маленькому селищі. Тож, коли де-
монструє унікальне вміння, навколо 
збирається юрмище односельчан. 

Коли є настрій, Лю Фей може за-
сунути в ніс кілька змій одночасно. 
Понад те, відчайдух запевняє, що 
не боїться, що котрась зі змій його 
вкусить за ніс або глотку, або ж за-
стрягне. Проте зізнається, що одно-
го разу його фокус не вдався: змія не 
вийшла через рот, а «прослизнула» в 
шлунок. Каже, тоді гадав, що неми-
нуче загине. Та все якось минулося 
— гадина здохла, не встигнувши за-
подіяти шкоду здоров’ю екстремала.

Кейт Міддлтон і принц Вільям 
чекають первістка 
Британський принц Вільям і його 

дружина герцогиня Кембридж-
ська Кетрін очікують народження 
спадкоємця. Новину про вагітність 
Кейт Міддлтон офіційно підтверди-
ли представники королівської роди-
ни.

Чутки про вагітність Кетрін по-
чали поширюватися у світових засо-
бах масової інформації з тих самих 
пір, відколи вона стала законною 
дружиною принца Вільяма. Проте 
сама пара ніяк не реагувала на гучні 
заяви преси.

Коли під час поїздки в Данію 
Кейт Міддлтон відмовилася спробу-
вати зразок солодощів із арахісом, 
про цікавий стан герцогині стали 
пліткувати ще дужче. Цього разу все 
виявилося правдою — Кетрін дійсно 
чекає на дитину.

Представники королівської ро-
дини нарешті підтвердили ці чутки 
— незабаром у принца Вільяма та 
його дружини з’явиться маля. Сама 
29-річна Кейт дуже рада такій події.

Принц Чарльз також додав, 
що був би щасливий стати дідусем 
онучки, а майбутній батько повніс-
тю підтримує його думку та мріє 
про дівчинку. До слова, таблоїди вже 
повідомили, що термін вагітності 
Кетрін становить приблизно шість 
тижнів.

Майбутні батьки вже обирають 
ім’я для дитини, причому вони зупи-
нилися на кількох варіантах: Едвард, 
Філіп, Майкл — найбільш підходящі 
імена для хлопчика, а якщо буде ді-
вчинка, то назвуть її Алісою.

Нагадаємо, під час візиту в Данію 
герцогиня відмовилася від дегуста-
ції арахісової пасти, що викликало 
справжній шквал повідомлень про 
вагітність дружини принца Вільяма. 
Річ у тому, що вагітним жінкам не 
можна їсти арахіс, бо це може стати 
причиною виникнення алергії у ди-
тини в майбутньому.


