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КРАСА Ж ЯКА! 
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Сотні людей проїхалися в метро 
без штанів

Англійка тримає у квартирі 
кобилу

У Якутії через сильні морози 
коровам надягли ліфчики

Чоловік украв для святкового 
столу 160 кг м’яса та пельменів

У Китаї збудували льодове 
містечко

Албанець склав найбільшу мозаїку 
з кавових зерен

Сотні людей у світі взяли участь 
в акції «В метро без штанів», 

організованій групою активістів 
«Improv Everywhere».

Днями в 59 містах світу всі 
охочі змогли в обумовлений час 
прийти в метро, зняти нижню 
частину одягу й проїхатися так у 

громадському транспорті. У спис-
ку міст-учасників — чимало євро-
пейських столиць і американських 
мегаполісів.

Організатори акції поширили 
інформацію про неї у Facebook та 
інших соцмережах.

За повідомленням ЗМІ, в Лон-
доні в «демонстрації безштаньків» 
взяло участь близько 150 осіб.

Перший такий флешмоб від-
бувся у Нью-Йорку в 2002-му. Від-
тоді поїздки в метро без штанів і 
спідниць організовують щороку.

Ініціатори заходу запевняють, 
що їхнє головне завдання — роз-
важитися. «Ми хочемо показати, 
що жарти можуть змусити новими 
очима подивитися на світ», — за-
певняють дотепники.

65-річна Стефані Нобл забрала 
до себе у вітальню кобилу 

на кличку Сіра Леді після сварки з 
сусідами. Літня англійка від Різдва 
живе з твариною у будинку. 

«Декому може здатися, що я 
божевільна, та в мене дійсно не 
було вибору», — коментує ситуа-
цію жінка. Каже, що живе в одній 

кімнаті, а в інших знаходяться кін-
ське спорядження та сіно.

Колись Стефані мала власний 
кінний бізнес в Ірландії, Європі та 
США. Торік вона здійснила свою 
мрію — купила сірого коня на 
згадку про свого першого поні. 

З першого пасовища коняч-
ку пані Нобл вигнали, бо жінка 
посварилася з його власником. 
Опісля Стефані тримала Сіру Леді 
в покинутому будинку, та сусіда 
заявив, що то його приватна влас-
ність, і викликав поліцію. Жінка 
спробувала випасати кобилу біля 
свого дому, проте сусіди не при-
пинили скандалити. Тож вона була 
змушена забрати кобилу в дім і об-
лаштувати там конюшню. 

Через 50-градусні морози яку-
ти одягли на корів спеціальні 

хутряні ліфчики на заячому хутрі, 
щоб захистити вим’я корівок від 
обмороження.

«Ліфчик, або по-якутськи «лси-
алдьа», виглядає як трикутник із 
утепленої тканини, до якого при-
шивається заяче хутро. До ліфчи-
ка пришиваються три лямки, дві з 
яких перекидаються через «талію» 
корови, а третя протягується під 
хвостом», — розказує власниця 
дев’яти корів Наталя Семенова.

Жіночка зазначила, що якщо 
не вдягти корові ліфчик у сильні 
морози, то їй загрожує обморо-
ження, втрата молока.

«Комусь пошиття теплих «ста-
ників» для корів може здатися 
смішним заняттям, але для нас це 
звичайна справа», — каже вона.

Після тривалого потепління 
на території Якутії встановилися 
50-градусні морози. Найхолодніше 
в Амгінському районі республіки. 
Там температура повітря опусти-
лася до 55 градусів нижче нуля.

У Кемеровській області Росії 
розкрили незвичайну крадіж-

ку. Житель Чебулінського району 
вкрав на підприємстві з виготов-
лення напівфабрикатів 136 кг яло-
вичини та 30 кг пельменів.

Як розповіли правоохоронці, 
біля будинку підозрюваного вони 
відразу помітили незаперечні до-
кази злочину: в огорожі стояв 
згаслий мангал, на веранді лежали 
пельмені та м’ясо, розфасоване по 
десять кілограмів у фірмові пакун-
ки обікраденого підприємства. Ба 
більше — на кухні в помешканні 
крадія стояла каструля, в якій не-
щодавно варили пельмені.

Пізніше, в ході розмови з меш-
канцями будинку та сусідами, пра-
воохоронці з’ясували, що крадіж-

ку скоїв голова родини у ніч на 7 
січня.

Накравши харчів, чолов’яга 
влаштував собі на Різдво справ-
жнісіньке «свято живота»: смажив 
шашлики та варив пельмені. До 
слова, невелику частку вкраденого 
товару підозрюваний встиг про-
дати, а частину з’їв разом із сімей-
ством.

Залишки краденого м’яса та 
пельменів поліцейські вилучили 
та повернули власнику підприєм-
ства.

За визнанням самого зловмис-
ника, крадіжку він планував за-
здалегідь. Аби поцупити стільки 
пельменів і м’яса, горе-злодію до-
велося зробити декілька ходок до 
цеху й назад.

Крижані скульптури — явище 
досить поширене, цим зараз 

нікого не здивуєш. Але навряд чи 
щось зможе зрівнятися з крижа-
ним містечком, яке щороку буду-
ють у китайському Харбіні. Попри 
те, що місто відоме лютими зима-
ми, городянам вдалося зробити з 
цього вигоду.

Взимку в Харбіні температу-
ра повітря сягає -19°С, тож усе 
навколо замерзає і вкривається 
інеєм. Попри це, місцеві гарують 
упродовж кількох тижнів зими, 
щоб потім урочисто відкрити між-
народний фестиваль скульптур із 
льоду та снігу. 

Художники й інженери 
об’єднуються в одну команду, щоб 
побудувати невелике льодове місто 
з будиночками, церквами й пала-
цами. Усередині будівель є навіть 
ліфти й ескалатори, а вечорами 

різнокольорові вогні надають кри-
жаному місту казкового вигляду.

Харбінський фестиваль упер-
ше відбувся в 1985 році. Нині це 
одна з найбільших експозицій 
крижаних скульптур у всьому сві-
ті. Деякі туристи спеціально при-
їздять сюди на зимові вакації, щоб 
побачити на власні очі всю цю не-
ймовірну красу.

Уже шостий за ліком світовий 
рекорд встановив албанський 

художник Саймір Страті, один із 
найвідоміших мозаїстів світу. 

Митець створив велетенську 
мозаїку з мільйона кавових зерен. 
Загальна вага використаних зер-
нят — 140 кг. Площа унікального 
«кавового» полотна — 25 кв. м.

Аби передати різноманітні від-
тінки, Саймір застосовував зерна 
різних ступенів просмаження, а то 
й узагалі сирі. А свою роботу моза-
їст назвав «Увесь світ — одна сім’я 
за чашкою кави».

До слова, відроджуючи стару 
техніку складання мозаїки, Страті, 
проте, полюбляє застосовувати в 

роботі незвичні матеріали, як-от: 
корки від пляшок, гвіздки, скло, 
зубочистки, яєчну шкарлупу, по-
рцеляну. 

СМІЛИВА 

Маленька дівчинка 
з Індії дружить із 
кобрами

Восьмирічне дівча Каджол Хан 
живе в індійському селі Гхатам-

пур у штаті Уттар-Прадеш разом із 
батьками, шістьома сестрами, двома 
братами та своїми ліпшими друзя-
ми — шістьома отруйними королів-
ськими кобрами.

Батько Каджол уже 45 років пра-
цює ловцем змій, тому не дивно, що 
дівчинка змалку звикла до плазунів. 
Смілива мала не боїться, навіть коли 
кобри, яких вважає ліпшими при-
ятелями, боляче її кусають. Річ у 
тому, що сім’я Ханів упродовж кіль-
кох століть зберігає секрет ліків із 
трав, які здатні зцілювати від зміїної 
отрути. 

А прославилося сміливе ді-
вчисько, коли в Мережі з’явилося 
відео, де Каджол разом із татом ло-
вить усяке гадюччя. Під час полю-
вання кобра таки вкусила Каджол 
за руку, проте батькова протиотру-
та подіяла. Мама дівчинки непоко-
їться через доньку й хоче, аби та пе-
рестала бавитися зі зміями й пішла 
до школи. Але мала пустунка поки 
вважає за краще весь день шукати в 
заростях змій і має намір опанувати 
батьків фах.

Бейонсе приховує, що її доньку 
народила сурогатна мати?
7 січня 30-річна поп-діва Бе-

йонсе народила дочку, яку 
назвали Айві Блю Картер. Напе-
редодні пологів співачка таємно 
прибула в лікарню на Манхет-
тені під ім’ям Інгрід Джексон. 
Вона та її чоловік, репер Jay-Z, 
орендували цілий поверх в одно-
му з корпусів медустанови за 1,3 
мільйона доларів.

Пара зробила все, щоб захис-
тити себе та дитину від уваги па-
параці: в корпусі, де мала лежати 
Бейонсе, запровадили жорсткий 
пропускний режим, працівників 
лікарні змушували здавати мо-
більні телефони на вході. 

Відтоді чутки про вагітність 
зірки не вщухають. Подейкують, 
що дівчинку народила сурогатна 
мати, а самої Бейонсе в полого-
вій палаті навіть не було. 

У лікарні, де народилося 
маля, провели нараду щодо за-
безпечення безпеки Бейонсе. 
Але, кажуть, насправді обго-
ворювали, як приховати, що 
співачка не народжувала. Зірка 
і сурогатна мати, за цією інфор-
мацією, були госпіталізовані й 
оформлені під різними іменами.

«Дівчинка з’явилася на світ 
в результаті кесаревого розтину. 
Після народження її передали 
Бейонсе, яка чекала в сусідній 
палаті», — запевняє джерело.

На користь того, що поп-діва 
не була вагітною, свідчить і те, 
що вона до останнього бігала на 
підборах, при цьому хода співач-
ки не мінялася так, як у вагітних 
жінок напередодні пологів.

Зірка оголосила про «цікаве» 
становище на MTV WMA: усього 
за тиждень до церемонії вона ви-
ступала в міні й тугому корсеті, а 
тут з’явилася з помітним живо-
тиком на червоній доріжці.

У Нью-Йорку зацвіли 
проліски
У Нью-Йорку природна аномалія — в місті, не 
дочекавшись снігу, розцвіли проліски. У Централь-
ному парку на Манхеттені, на оспіваних Ленноном 
Суничних галявинах, у ці дні можна помилува-
тися килимом перших білих квітів, які зазвичай 
з’являються тут у березні. Природний феномен 
пояснюється незвично теплою погодою: у мега-
полісі встановилася цілком весняна температура 
— +10...11°C. Зазвичай температура в січні в Нью-
Йорку коливається в межах від -3...+3°C.


