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ЯК РАВЛИК 

ДОБРОДІЙКА 

НЕ ДОЇХАЛА 

«ПУХНАСТИЙ» СНАРЯД 

ОЦЕ ТАК БЮСТ! 

ДИВОВИЖА 

На велосипеді художник возить 
кухню, туалет і ліжко

В Китаї з’явилася жінка-
супергерой

У Нью-Йорку жінка народила у 
вагоні метро

Сварливе подружжя ледь не вбило 
пенсіонерку котом

Натуральні груди москвички 12-го 
розміру важать сім кілограмів

Батько 14 дітей залишається 
незайманим у 36 років

Американський митець по-
будував будинок на колесах 

електричного веломобіля. Маши-
ну Джей Нельсон назвав іменем 
однієї з головних пам’яток Сан-
Франциско, в якому живе, — «Зо-
лоті ворота».

Апарат Golden Gate — це не 
просто веломобіль, а «кемпер», 
тобто машина для подорожей, у 
якій можна жити. Тут є кухня з 
мийкою, плитою та холодильни-
ком, туалет і ліжко.

Як розповідає сам митець, 
будуючи «Золоті ворота», він ви-
користав деталі від велосипеда, 
фанеру, скло, епоксидну смолу та 
скловолокно. Заряду акумулятора 
вистачає на 16 км пробігу зі швид-
кістю до 32 км/год.

Нельсон пристрасно любить 

деревину та геодезичні куполи. 
І те, й інше проходить червоною 
ниткою через усю творчість Джея, 
у доробку якого є і катер-«кемпер», 
і кілька будиночків на деревах.

Усі прилади керування він роз-
містив на дерев’яному кермі, а во-
дій сидить на підлозі, схрестивши 
ноги, повідомляє dvice.com.

Західні медіа чи не щомісяця пи-
шуть про появу чергового «су-

пергероя». Китай не відстає: тут 
теж з’явилася своя героїня у чор-
ному плащі та синій карнавальній 
масці — Редбад.

Ця «сексапільна» незнайомка 
— не типовий супергерой, яких 
ми звикли бачити в голлівудських 
стрічках: вона не бореться зі зло-
чинцями, не застосовує прийоми 
кунг-фу. Добродійка просто роздає 
їжу й теплі речі безпритульним.

Уперше її побачили у Гонконзі 
торік у травні. А недавно напере-
додні Різдва Редбад з’явилась у 
Пекіні й почала роздавати тепле 
вбрання, харчі й подарунки ту-
тешнім жебракам і безхатченкам.

До речі, супержінка має мікро-
блог. Але себе не викриває, мовляв, 
її місія — у допомозі нужденним, а 
її особистість не має значення.

Новий житель Нью-Йорка 
з’явився на світ у вагоні ме-

тро. Мама малюка спокійно їхала 
на плановий огляд у клініку в нью-
йоркській підземці. Згідно з термі-
нами, які встановили лікарі, дити-
на мала народитися щонайменше 
через два тижні. 

Проте перейми почалися май-
же відразу, щойно жінка зайшла 
до вагона. Американку супрово-
джував її чоловік, йому і довелося 
приймати пологи.

Чоловік подзвонив машиніс-
там, і ті проїхали до Манхеттена 
без зупинок. Там жінку вже чекали 
медики. Проте через холодну пого-
ду не ризикнули виносити малюка 
на мороз. Перші хвилини він про-
вів саме в метро. 

Зараз малеча та мама почува-
ються чудово. Жінка розповідає, 
що переживала лише за те, щоб із 
немовлям усе було добре, адже під-
лога вагона метро — не найкраще 
місце для пологів.

85-річна мешканка Аргентини 
опинилась у комі після того, 

як їй на голову гепнувся кіт, якого 
ненавмисно викинули з вікна.

Нещасний випадок стався в 
липні в Буенос-Айресі, проте по-
дробиці інциденту стали відомі 
тільки зараз.

Винним у всьому виявилося 
подружжя, яке затято сварилося 
того дня в своїй квартирі. Воче-
видь, не знайшовши більш ваго-
мих аргументів, чоловік вхопив 

кота й зацідив ним у дружину.
Жінка ухилилася, а тварина 

вилетіла в вікно, впавши на голо-
ву пенсіонерці, яка саме проходила 
повз.

85-річна сусідка зазнала тяж-
кого пошкодження черепа та впа-
ла в кому. Постраждалу, колишню 
оперну співачку, доправили до лі-
карні Піровано.

Лише за місяць жінка змогла 
обходитися без апарата штучного 
дихання, її стан і досі тяжкий.

Марія Заррінг із Москви вва-
жається власницею найбіль-

ших натуральних грудей у Росії 
попри те, що її рекорд поки не за-
реєстрований. 27-річна москвичка 
пишається своїм бюстом, якому 
зобов’язана популярністю.

Найбільші груди в Росії — 12-
го розміру і, за словами їхньої 
власниці, натуральні, бо Марія 
дуже боїться пластичних операцій 
і каже, що нізащо не лягла б під 
ніж.

Дівчина працює телеведучою, 
моделлю, а також бере участь у 
бурлеск-шоу і веде вечірки в сто-
личних клубах, концерти, корпо-
ративи, знімається в рекламі.

За даними «Комсомолки», зріст 
Марії, яка запевняє, що в її роду в 
усіх жінок були пишні форми за-
вдяки німецькому корінню, — 165 
см, об’єм грудей — 117 см, вага — 
63 кг (тільки груди важать 7 кг).

Пишногруда дівчина запевняє, 
що любить смачно поїсти, не від-
мовляє собі в солодкому, але не ку-
рить і не п’є, навіть попри те, що не 
раз ставала обличчям популярних 
фестивалів пива, зокрема й Окто-
берфесту в Москві.

Марія намагається відвідувати 
спортзал, аби її сідниці не поступа-
лися пружним грудям, і зізнається, 
що не любить надмірну увагу до її 
бюсту, надто коли на нього загля-
даються випадкові перехожі.

У США знайшовся чоловік, який 
є біологічним батьком 14 ді-

тей, але при цьому жодного разу в 
житті не кохався.

36-річний фахівець із 
комп’ютерної безпеки Трент Ар-
сено опинився в центрі уваги ЗМІ, 
коли зазнав краху його бізнес — 
«домашній банк сперми». Умови 
зберігання «товару» не відповіда-
ли прийнятим стандартам. Але 
особливе зацікавлення Трентом 
спалахнуло після його одкровень 
під час ток-шоу Anderson популяр-
ного ведучого Андерсона Купера.

Під час передачі Арсено і пові-
дав, що він є біологічним батьком 
14 дітей, але при цьому ніколи не 
займався сексом. Донор заявив, що 
і в 40 років, коли кількість його ді-

тей може перевищити 15, він, мож-
ливо, залишиться незайманим.

Під час шоу Тренту показали 
дворічну дівчинку, його біологіч-
ну доньку. Він був зворушений і 
сказав, що щасливий бачити малу 
здоровою й оточеною турботою.

РИКША 

Китайський фермер 
заснував бараняче 
таксі

Китайський фермер використовує 
барана як засіб для транспорту-

вання. Він запрягає тварину у візок і 
возить усіх охочих у місті Тяньцзінь, 
що на півночі Китаю.

Позаду до барана Вен Фей при-
ладнав рикшу, а на голову рогатому 
таксистові почепив капелюшка. За 
словами фермера, запряжений ба-
ран не може їздити дуже швидко, 
але як альтернативний варіант тран-
спортування таки згодиться.

Чолов’яга для такого відпові-
дального завдання вибрав великого 
барана Янганга, коли побачив, на-
скільки той сильний порівняно з ін-
шими тваринами в отарі.

«Він неймовірно дужий і може 
тягнути візок важчий, ніж він сам, 
але я не дозволяю перевозити занад-
то тяжких пасажирів, аби уникнути 
травм», — розповів Вен Фей.

Крім того, господарник пообі-
цяв, що запряже у возики ще кількох 
баранців, якщо знайде таких же ви-
тривалих, як Янганг.

Зразкова дружина Хайді Клум 
подала на розлучення
Одна з найміцніших пар у за-

хідному шоу-бізнесі — ні-
мецька бізнес-леді, колишня мо-
дель компанії «Victoria’s Secret» 
Хайді Клум і британський співак 
Сіл — розлучаються. Причиною 
розриву сімейних стосунків ан-
глійське видання Daily Mail на-
зиває «нездоланні розбіжності в 
характерах». 

Цю пару завжди називали 
зразковою сім’єю. 38-річна Хайді 
та 48-літній Сіл виховують чоти-
рьох дітей і щорічно протягом 
шести щасливих років шлюбу 
влаштовували весільні церемо-
нії, поновлювали обітниці. 

Востаннє зіркове сімейство 
бачили разом іще 27 грудня 2011 
року на відпочинку в Аспені 
(гірськолижний курорт у штаті 
Колорадо). Зараз подружжя не 
відповідає на телефонні дзвінки, 
їхні прес-агенти теж нічого не 
коментують. 

Газета запевняє читачів, що 
Клум уже надіслала запит про 
розлучення до Верховного суду 
Лос-Анджелеса. Проте близькі 
друзі пари не вірять цій інфор-
мації. За їхніми словами, зараз 
Хайді та Сіл дійсно пережива-
ють не найкращі часи, але до 
розлучення справа не може ді-
йти, оскільки для цього немає 
серйозних причин, а вони дуже 
кохають одне одного.

Проте є дані, які хоч опосе-
редковано, але вказують на роз-
лучення. Минулого тижня Сіл 
Генрі Семюель у своєму блозі в 
соціальній мережі Twitter напи-
сав коротке повідомлення: «Це 
кінець». До тексту співак додав 
фотографію Хайді в костюмі ан-
гела. Можна лишень здогадува-
тися, що співак мав на увазі.

У Криму врятували 
20-кілограмового пса, що 
застряг у паркані
У Євпаторії пес вагою 20 кг, перелазячи через 
паркан, застряг між залізними прутами на висоті 
більше 2 м. За даними МНС, собака намагався пе-
рестрибнути сусідський паркан, але не розрахував 
сил і застряг. Аби зняти огрядну тварину, євпато-
рійцям довелося викликати рятувальників. Ті за 
допомогою петлі зняли бідаху з огорожі й переда-
ли господарю. Кудлатий товстун не постраждав.


