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ПОЗНУЩАЛИСЯ 

ФАНТАСТИЧНА КРАСА 

ДИВО ПРИРОДИ 

ПОТРІБНЕ 

ЧОРНИЙ ГУМОР 

КРЕАТИВНО 

Церква змусила Діву Марію здати 
тест на вагітність  

Астрономи знайшли у космосі 
«різдвяного янгола» 

У британському місті пройшов 
дощ із яблук

Українці шукають в Інтернеті 
Тимошенко і малосольні огірки 

Американець привітав друзів 
із Різдвом листівками з того світу

Стіну будинку в Дрездені 
обладнали стічним «оркестром» 

Новозеландська Церква святого 
Матвія в Окленді випустила 

різдвяний рекламний постер, на 
якому Діва Марія зображена з тес-
том на вагітність. 

На плакаті майбутня мати Іс-
уса Христа тримає в одній руці 
позитивний тест на вагітність, а 
іншою від подиву прикриває рот. 
Як повідомляється в заяві церкви, 
рекламна кампанія запущена, щоб 
уникнути «сентиментальності й 

банальностей» і спонукати людей 
до роздумів та обговорення. Цією 
рекламною кампанією церква хо-
тіла показати реальність подій, 
які святкуються: «Різдво реальне. 
Воно про справжню вагітність, ма-
тір і про справжню дитину. Воно 
про сьогоденні хвилювання, муж-
ність і надію». 

У церкві також пояснили, що 
багато жінок проходили через те, 
що пережила Діва Марія: «Марія 
не була заміжньою, вона була мо-
лодою й бідною. Вагітність мала 
змінити все її життя. Звичайно, 
вона не перша й не остання жін-
ка, яка опинилась у такій ситуа-
ції». 

Зазначимо, у 2009 році Церква 
святого Матвія в Окленді вже зро-
била одну провокаційну різдвяну 
рекламу. На постері були зобра-
жені Богородиця та святий Йосип, 
що лежать у ліжку під слоганом: 
«Бідний Йосип, непросто бути на-
ступним після Бога».

Космічне побажання щасли-
вого Різдва вгледів у космосі 

телескоп агенції NASA «Хаббл». 
Галактика, що за формою нагадує 
різдвяного янгола, знаходиться на 

відстані двох тисяч світлових ро-
ків від Землі.

Біполярна туманність має на-
зву Sharpless 2-106. Розташована 
вона в віддаленій частині Чумаць-
кого Шляху. Від її центральної зір-
ки відходять два «крила» гарячого 
блакитного газу. 

Пил і газ на орбіті молодої зір-
ки IRS-4 діють як пояс, «стягуючи» 
газ, що розширюється, в формі пі-
сочного годинника. Світло відби-
вається від дрібних часточок пилу, 
що виглядає, наче темні нитки 
з-поміж блакитних пелюсток.

«Хаббл» також виявив у ту-
манності кількасот «коричневих 
карликів». Знімки були зроблені 
ще в лютому 2011 року.

Незвичайне природне явище, 
що межує з біблійними мо-

тивами, відбулося в англійському 
місті Ковентрі. На голови місцевих 
жителів уночі упав справжній дощ 
із яблук.

Сотні фруктів попадали з не-
бес у одному з кварталів міста, на-
лякавши людей. Ніхто з городян 
не постраждав, але кілька автівок 
добряче пом’яло.

«Все було настільки несподі-
вано та незрозуміло, що люди про-
сто заціпеніли», — розповів один 

із очевидців дивного дощу Дейв 
Міккінс.

Природу незвичайного явища 
спробували пояснити метеороло-
ги. На їхню думку, в усьому винен 
ураганний вітер, що пронісся над 
північчю Великобританії.

Порив підняв плоди в повітря й 
відніс їх за кілька десятків кіломе-
трів, де вони й попадали на голови 
спантеличеним ковентрійцям.

Також свідки божилися, що, 
крім яблук, із неба падала також 
морква й капуста.

Компанія «Google» оприлюдни-
ла найпопулярніші пошукові 

запити українців за 2011 рік. За-
галом корпорація склала рейтинг 
найпопулярніших запитів у різних 
країнах світу в цілому (запит року) 
і по різних категоріях (покупка, 
їжа, подія й т.п.). У підсумку вий-
шов такий собі портрет користу-
вача Інтернету по країнах. «За на-
бором пошукових запитів можна 
відстежити, які події цікавлять 
українське суспільство. Футболу 
цього року ставало все більше», 
— зазначив директор «Google» в 
Україні Дмитро Шоломко.

Українці в 2011 році найчасті-
ше шукали соціальну мережу «В 
контакте», найбільше цікавилися 
судом над Юлією Тимошенко й 
долею Стіва Джобса, малосоль-
ними огірками (категорія «Їжа») і 
технікою поцілунків (запит «Як?»), 
цінами на авто (категорія «Покуп-
ка»), собаками породи померан-
ський карликовий шпіц (категорія 
«Домашній улюбленець»), диви-
лися фільм «Тачки-2» (категорія 
«Кіно»). Також найчастіше шукали 
відповіді на запитання, що таке 
любов, й індивідуальний номер 
платника податків (запит «Що?»).

Американський рекламник і 
сатирик Боб Мак-Калло, який 

також був відомий розсиланням 
гумористичних листівок, цього 
року поздоровив друзів із Різдвом 
із потойбіччя. У серпні цього року 
88-річний Боб Мак-Калло помер, 
а у грудні близько 400 його друзів 
були дуже здивовані, коли отрима-
ли від нього вітальні листівки.

«Привіт, будь ласка, не дзвони 
мені. Нещодавно я переїхав у ти-
хий район і...» — свідчив напис на 
лицьовій стороні листівки, на якій 
був зображений Мак-Калло, що 
розмовляє по телефону. На вну-
трішній стороні листівки комік на-
писав: «... у моєму новому будинку 
немає телефону, а ворота закрива-
ються з настанням темряви».

Під написом були зображені 

ворота кладовища, на якому похо-
ваний Боб, і надгробний камінь на 
спільній могилі чоловіка та його 
дружини.

Друзі Боба кажуть, що подібна 
витівка — цілком у його дусі. Так, 
протягом кількох років він розси-
лав вітальні листівки від імені сво-
го пса на кличку Рольф.

У Німеччині, яка останнім ча-
сом раз у раз дивує світ креа-

тивними цікавинками, нещодавно 
з’явилася чудернацька будівля, 
одна стіна якої перетворюється 
на чарівний музичний інструмент, 
щойно починається дощ.

Стіна будинку, розташовано-
го у Дрездені, опріч того, що має 
яскравий блакитний колір, ще й 
оснащена кількома водостічними 
жерстяними трубами, які завдяки 
своєму чудернацькому розташу-
ванню та формі нагадують ор-
кестр.

Тож, коли вода збігає по числен-
ним рурам, ринвам і жолобам, стіна 
починає «грати» музику дощу.

ЇЇ ХТОСЬ ПИТАВ? 

Кішка стала донором 
нирки для свого 
родича 

В американському місті Мемфіс 
кішка стала донором нирки для 

свого родича. Кішка на прізвисько 
Кедбері виступила донором для сі-
амського кота Опі, у якого було діа-
гностовано серйозне захворювання 
нирок. За прогнозами ветеринарів, 
без пересадки нирки Опі міг загину-
ти. Утім, 12-річному коту допомогла 
Кедбері, у якої було вилучено нирку 
для трансплантації. Наразі обидві 
тварини відновлюються після хірур-
гічної процедури.

За умовами угоди донорської 
програми господиня Опі була 
зобов’язана забрати Кедбері собі, 
що вона й зробила. «Якби не Кед-
бері, Опі тут би не було. Він помер 
би кілька місяців тому, тож вона та 
ветеринари врятували йому життя», 
— наголосила власниця котів.

Підготовка до операції з пересад-
ки органів пухнастикам відбуваєть-
ся за стандартною схемою: донора 
вибирають із відповідного списку, а 
потенційні одержувачі органів запи-
суються в листи очікування.

Саті Казанова скасувала весілля 
за порадою астролога
Недавно колишня учасниця 

російської групи «Фабри-
ка» 29-річна Саті Казанова розі-
йшлася зі своїм нареченим, ім’я 
якого й досі лишається у таєм-
ниці. Тоді вона не стала коменту-
вати зміни у своєму особистому 
житті, але зараз вирішила розпо-
вісти правду.

Виявилося, що скасувати ве-
сілля Казановій порадив астро-
лог. Дівчині часто снився той 
самий сон: вона надягає весільну 
сукню, білі туфлі, фату — й рап-
том прокидається в холодному 
поту. Чому ж найщасливіший 
день у житті навіяв на дівчину 
такий страх?

«Найкраща співачка Ро-
сії-2012» Саті Казанова зверну-
лася по допомогу до професій-
ного астролога. Він точно описав 
характер дівчини, підкресливши, 
що східна красуня ненавидить 
диктат. Про стосунки з нарече-
ним фахівець по зірках сказав, 
що в них не буде спільного май-
бутнього.

При цьому астролог додав: 
зірки віщують, що Саті скоро 
зустріне кохання свого життя 
й вийде заміж. Відбудеться це, 
мовляв, упродовж наступного 
року.

До речі, останнім часом у 
житті екс-«фабрикантки» від-
буваються серйозні зміни. Так, 
після восьми років у складі по-
пулярного дівочого тріо «Фа-
брика» Саті вирішила зайнятися 
сольним проектом. При цьому 
Казанова продовжила співпра-
цю з продюсерським центром 
Ігоря Матвієнка, який займаєть-
ся просуванням «Фабрики». За-
раз вона — джазова виконавиця 
та співавтор музичного проекту 
«S.A.T.I.Acoustic Band».

У джинсах із секонд-хенду 
були гроші й лист від німця
У Ковелі (Волинська область) в джинсах із 
секонд-хенду знайшли 100 євро і лист німецького 
студента. 40-річна жителька міста Любомль купила 
джинси для сина. Вдома, оглядаючи кишені перед 
пранням, знайшла папір, у який було загорнуто 
гроші. На цидулці було написано німецькою: 
«Невідомий друже з України! Я німецький студент 
Вальтер, як і ти, засуджую війну. Вона забрала мого 
діда, що служив у Вермахті. Дарую тобі джинси, бо 
знаю, що у вас не таке добре життя...».


