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ЧОГО НЕ ЗРОБИШ ДЛЯ ДИТИНИ 

НОВИНКА 

ЛІСОВИЙ МАНДРІВНИК 

НА ЗАХИСТ ПРИРОДИ 

ЦІКАВО 

КРЕАТИВ 

Димар на даху розширили 
спеціально для Санта-Клауса

Німецькі тінейджери вигадали 
новий вид спорту

У Канаді ведмідь майже добу 
катався у сміттєвозі

В Одесі можна взяти новорічну 
ялинку напрокат

У Лондоні встановили ялинку з 
«Lego»

Британський художник малює 
авто... іграшковими машинками

Англійський хлопчик написав 
листа в будівельну компанію 

із проханням зробити трубу в бу-
динку такою, аби в неї зміг проліз-

ти Санта з мішком подарунків.
Після того, як мама шестиріч-

ного Лео оголосила йому новину 
про купівлю нового помешкання, 
хлопчик не на жарт розхвилював-
ся через те, що димар у будівлі за-
надто маленький, аби туди проліз 
Санта-Клаус.

Лео написав листа з проханням 
про допомогу в будівельну компа-
нію Джеремі Пакстона. Той вирі-
шив виконати бажання хлопчика й 
звернувся до знайомих архітекто-
ра й математика, пише «Th e Daily 
Mail». Спільними зусиллями фа-
хівці розрахували розміри труби, а 
потім втілили проект у життя.

Витрати на димар через заба-
ганку малого перевищили 20 ти-
сяч фунтів стерлінгів (31 тисяча 
доларів). 

Хокерн — неординарний вид 
спорту, який вигадали у Німеч-

чині. А неординарний він тому, що 
поєднує одразу кілька елементів 
— сидіння, обертання, гімнастику, 
танець.

Назва походить від німецького 
слова «hockern» — «табуретка», бо 
тінейджери для виконання ефек-
тних трюків використовують спе-
ціальний спортивний стілець. Цей 
незвичайний спорт три роки тому 
вигадали кілька молодих німець-
ких підприємців. Нині їхня компа-
нія «Salzig Sporthocker» виготовляє 
такі «табурети». 

Попри спонтанність рухів, у 
хокерні є свої правила. Після кож-
ної низки трюків конче потрібно 
сісти на стілець, інакше всі старан-
ня виявляться марними. Є понад 
200 трюків із «табуретками». Най-
популярніший полягає у тому, аби 
закрутити стілець, застрибнути на 
нього на ходу й балансувати.

У канадському місті Ванкувер у 
сміттєвозі знайшли ведмедя, 

який прокатався в автомобілі май-
же добу.

Ймовірно, зголоднілий клишо-
ногий, шукаючи собі харч, заліз у 
сміттєвоз у Північному Ванкувері 
й не встиг вибратися звідтіля, коли 
автомобіль рушив із місця. Ведме-
дика вгледіли перехожі вже у цен-
тральній частині міста.

Незабаром на місце події при-
були фахівці з природоохоронного 
відомства, які приспали тварину 
за допомогою ін’єкції заспокійли-
вого.

Заснувши, ведмідь випав зі 

сміттєвоза, проте його зловили на 
спеціальні ноші. «Зазвичай у таких 
випадках диких тварин приси-
пляють, одначе цього ведмедя ми 
вирішили залишити живим. Спо-
діваємося, що захлялий клишоно-
гий іще встигне залягти у спляч-
ку», — розповів один із учасників 
операції.

Сонну тварину випустили не-
подалік від річки, де ласун зможе 
полювати на смачних лососів і 
швидко наростити жировий про-
шарок. За словами зоологів, наїв-
шись досхочу та поновивши сили, 
ведмідь зможе самотужки знайти 
дорогу додому.

Одеське комунальне підприєм-
ство «Міськзелентрест» орга-

нізувало унікальну новорічну ак-
цію для городян — пропонує взяти 
напрокат новорічну ялинку.

«Мета цієї передноворічної по-
слуги — уникнути масового піс-
лясвяткового викидання зрізаних 
хвойних дерев», — повідомляє 
веб-видання «Одесская жизнь».

Узяти лісову красуню напрокат 
можна на увесь період новорічних 
свят за половину її ринкової вар-
тості.

Дерева легко транспортуються, 
оскільки вміщені у спеціальні гор-
щики з ґрунтом. Доставку додому і 
вивезення ялинки після свят здій-

снюють співробітники «Міськзе-
лентресту». Після свят орендарю 
повертають 50% вартості.

«У світі, враховуючи нездорову 
екологічну ситуацію, вже діє така 
практика, коли люди беруть живі 
ялинки напрокат, прикрашають 
ними свої оселі, а потім поверта-
ють їх назад. Крім того, одесити 
стануть першими українцями, 
які матимуть можливість узяти 
напрокат навіть блакитну ялину, 
— заявив чільник підприємства 
Олександр Риффа.

Новорічне дерево можна при-
дбати і посадити навесні на своїй 
ділянці чи в котромусь із парків і 
скверів міста.

У Лондоні з’явилася незвичайна 
різдвяна ялинка заввишки 33 

фути (близько 10 м), виготовлена   з 
конструктора «Lego». Штучну кра-
суню встановили в районі вокзалу 
Сент-Паркнас. 

Ялинка з кубиків «Lego», звіс-
но, не пахне хвоєю, але на ній ви-
сить більше тисячі різнокольоро-
вих іграшкових кульок. До слова, 
білі, червоні й сині ялинкові при-
краси також складені з кубиків 
конструктора. 

На складання самого різдвя-
ного дива пішло приблизно два 
місяці роботи та 600 тисяч деталей 
«Lego». Дивовижно, що комусь не 
забракло терпіння, аби зліпити 
докупи сотні тисяч малесеньких 
кубиків.

Здалеку вся ця пластмасова 

дивина виглядає, як справжнісінь-
ка жива ялинка. Та варто лишень 
підійти ближче, аби побачити, що 
дерево таки пластикове.

28-річний британський худож-
ник Ян Кук має унікальний 

стиль малювання: він занурює у 
фарбу іграшкові машинки з дис-
танційним керуванням і «змушує» 
їх їздити на полотні так, аби вихо-
дило зображення. Найцікавіше те, 
що всі роботи хлопця — на авто-
мобільну тематику.

«Я змалку хотів бути худож-
ником і вирішив, що, аби досягти 
успіху, мені треба чимось вирізня-
тися, — каже Ян. — Завжди був у 
захваті від усього, що має колеса, 
тож подумав, що якщо малювати-
му авто так, то це направду здивує. 
Ця ідея сяйнула, коли батьки пода-
рували мені на Різдво машинку й 

наказали не псувати її фарбами.
Крім іграшкових машинок, ху-

дожник використовує окремо їхні 
коліщатка для дрібних деталей. А 
коли треба створити велику карти-
ну, сідає за кермо справжніх авто.

РЕКОРД 

Індійка стала 
найменшою жінкою 
у світі

Мешканка Індії Джиоті Амге, 
зріст якої всього 62,8 см, по-

трапила до Книги рекордів Гінне-
са як найменша жінка у світі. Вона 
виявилася нижчою за попередню 
рекордсменку, американку Бріджит 
Джордан, аж на 7 см.

Офіційний титул Амге присвої-
ли на святковій церемонії з нагоди її 
повноліття. 18-річна індійка страж-
дає спадковим захворюванням — 
ахондроплазією, що є формою кар-
ликовості. На думку лікарів, більше 
вона не ростиме.

Це вже не перший рекорд уро-
дженки міста Нагпур — у 2009 році 
її визнали найнижчим тінейджером 
планети. Проте звання найменшої 
жінки в історії, як і раніше, зали-
шається у голландки Полін Мастерс 
(1876-1895 рр.), чий зріст не переви-
щував 61 см.

Отримавши сертифікат про ре-
корд, крихітна дівчина не змогла 
вгамувати почуттів і розплакалася 
від радощів.

Наталі Портман очолила топ-100 
найцікавіших акторів
Рік, що минає, став дійсно зір-

ковим для акторки Наталі 
Портман: вона отримала першу 
в кар’єрі премію «Оскар», на-
родила дитину від хореографа 
Бенджаміна Мільпьє й встигла 
знятися в трьох нових фільмах 
— «Тор», «Хоробрі перцем» і 
«Більше, ніж секс». А наприкінці 
року Портман очолила рейтинг 
«Топ-100 найцікавіших для пу-
бліки акторів».

Уродженка Єрусалима На-
талі Портман (Хершлаг) — за 
підсумками 2011 року перша у 
списку діячів кінематографа, які 
викликали найбільший інтер-
ес широкої публіки протягом 
дванадцяти місяців. Рейтинг 
складений найбільшим у світі 
інтернет-банком кіноданих «Th e 
Internet Movie Database».

Місця в переліку найпопу-
лярніших акторів розподілялися 
незалежно від думки критиків 
чи касових зборів. За основу взя-
та інформація про те, скільки ра-
зів користувачі Інтернету в усьо-
му світі знайомилися зі змістом 
досьє того або іншого актора на 
сайті IMDB.

За цим показником 30-річна 
Наталі Портман перевершила 
зірку Голлівуда Джонні Деппа, 
який лідирував у цьому рейтин-
гу попередні шість років.

Нагадаємо, прославилася 
Наталі у 13 років, коли в 1994-
му пройшла кастинг для зйомок 
у фільмі Люка Бессона «Леон», 
який став культовим. У цій 
стрічці Наталі зіграла свою пер-
шу головну роль — дівчинку на 
ім’я Матильда, що дружить із 
кілером Леоном, якого на екрані 
втілив французький актор Жан 
Рено.

Телеведучі в ефірі їли м’ясо 
одне одного
Ведучі голландського телешоу «Піддослідні» 
Деніс Сторм і Валеріо Зено в ефірі спробували по 
шматочку м’яса одне одного. У Сторма перед цим 
хірурги відрізали невеликий шматок плоті з сідни-
ці, а у Зено — з живота. Потім м’ясо просмажили, 
і ведучі з’їли його в студії, запевнивши глядачів, 
що у людському м’ясі «нема нічого особливого». 
Коли у ЗМІ здійнявся скандал, чоловіки зазначили, 
що їхні дії законні, бо вони обоє погодилися на 
канібалізм.


