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МАЙСТРОВИТИЙ 

НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК 

НЕЧЕМА 

МОРОЗ 

ІНДУСТРІЯ МОДИ 

ВІДСТАНЬ — НЕ ПЕРЕШКОДА 

Британець переробив 
газонокосарку на автобус

На альпійському курорті можна 
пожити життям ескімосів

Кішка у лютий мороз закрила 
хазяїв на балконі

У російському цирку слонів 
зігрівають горілкою

У вітринах японського магазину 
з’являться роботи-манекени

Створили апарат для передачі 
поцілунків з силіконовими губами

Британець Дерек Джекевей на 
основі звичайної газоноко-

сарки сконструював розкішний 
червоний автобус, у якому може 
всістися п’ятеро людей і водій. На 
цю роботу 77-річний мешканець 
графства Норфолк витратив чо-
тири роки. «Зробити цей автобус 
коштувало мені кілька тисяч фун-
тів», — сказав він. 

Із електрикою пенсіонеру допо-
міг розібратися його син Данкан. В 
автобуса, як і годиться, працюють 
фари та внутрішнє освітлення. За 
допомогою механізму, створеного 
Дереком, водій зі свого місця може 
відчиняти двері для пасажирів. 

Зазначимо, колишня газоноко-
сарка не має офіційного дозволу 
на пересування по британських 
дорогах. Одначе Джекевай сам 

дав своєму творінню номер LH 23 
GCD, на честь дати та місця свого 
народження — Лондон, 23 липня 
1934 року. 

Як пишуть британські ЗМІ, ав-
тобус приніс родині Дерека багато 
радощів. Нині ж він змушений шу-
кати для нього нового власника.

Вам колись хотілося дізнатись, 
як живуть ескімоси у будиноч-

ках зі снігу? Тоді Іглу Дорф — саме 
для вас. Це мережа концептуаль-

них готелів, де клієнти можуть по-
жити в справжнісіньких іглу. Ці-
каво, що всі ескімоські будиночки 
щороку будують заново, викорис-
товуючи 3 тисячі тонн альпійсько-
го і піренейського снігу.

Хоча в Іглу Дорф є й кімнати з 
пічкою, в більшості снігових хиж 
зігрітися реально лише в спальних 
мішках. У комплексі також можна 
поніжитися в гарячому джакузі, 
вмонтованому в брилу криги.

Мінімальна вартість перебу-
вання в Іглу Дорф становить 99€ 
за добу.

У німецькому містечку Фрай-
бург поліція і пожежники на-

дали допомогу чоловіку та жінці, 
яких випадково закрила на бал-
коні їхня кішка. На той час було 
близько мінус 11 градусів за Цель-
сієм. Імовірно, киця стрибнула на 
ручку дверей балкона та замкнула 
господарів, які там стояли. Відкри-
ти двері й повернутися в квартиру 
подружжя не змогло. Змерзлу пару 
помітив їхній сусід, який і зателе-
фонував у поліцію. 

Приїхавши на місце виклику, 
співробітники поліції і пожежної 
охорони допомогли чоловіку та 
жінці повернутись до помешкан-
ня. Зазначається, що операція три-
вала приблизно годину. На щастя, 
хазяї капосної кішки не отримали 
відморожень. 

До слова, зараз у Фрайбурзі 
спостерігається досить холодна 
погода — до мінус 19 градусів за 
Цельсієм. 

У російському Єкатеринбурзі, 
рятуючи від морозу учасників 

програми «Лімбо-Лімбо», акро-
батів із Танзанії, в’яжуть вовняні 
рукавиці та шкарпетки. 

«Шерсть беруть у верблюдів, 
які також приїхали на гастролі до 
міста», — каже керівник відділу 
реклами цирку Наталя Казанцева.

Жінка зазначила, що тварини 
діляться своїм «одягом» із радіс-
тю, адже взимку дуже обростають 
шерстю і навіть змушені заривати-
ся у сніг, аби трохи охолодитися. 
Тому співробітники цирку вичісу-
ють їх кілька разів на день.

«Під час холодів слони отри-
мують певну дозу алкоголю — три 
пляшки горілки або кагору на від-
ро води», — зазначила Казанцева.

Для тварин, які важать по 
п’ять тонн, це зовсім небагато, та й 
пригощають слонів алкогольними 
коктейлями лише через день.

До слова, співробітники зоо-
парку казахського міста Караганда 
через різке похолодання включили 
в раціон приматів кагор. Кожній 
мавпі дають по 50 грамів на день. 
У напій додають яблука, лимон і 
цукор.

Японська роздрібна мережа 
Takashimaya Co. виставить 

у вітрині одного з універмагів у 
Токіо людиноподібного робота-
джеміноїда. 

Робот слугуватиме манекеном 
— демонструватиме одяг із асорти-
менту універмагу. Відомо, що грати 
роль манекена випало Geminoid-F 
— роботу, створеному японським 

інженером Хіросі Ісігуро. Джемі-
ноід має зовнішність реально іс-
нуючої японки, причому здалеку 
робот і його прототип практично 
не відрізняються. Geminoid-F уміє 
відтворювати основні людські 
емоції. У його пам’яті зберігається 
65 дій — наприклад, поворот голо-
ви чи моргання. 

Творець робота Хіросі Ісігуро 
зазначив, що рухливий джеміноїд 
краще підходить для демонстрації 
одягу, ніж статичний манекен або 
жива модель, яка швидко втомить-
ся сидіти у вітрині. 

Geminoid-F — не єдиний лю-
диноподібний робот, розроблений 
інженером. Так, існує Geminoid HI 
— робот, який є точною копією са-
мого Ісігуро, а також ще кілька ан-
дроїдів. У джеміноїдів поки нема 
конкретного застосування. Роз-
робники стверджують, що їх мож-
на використовувати на ресепшені, 
в якості екскурсоводів у музеях, а 
також у різного роду установах за-
мість довідкових кіосків.

Хумана Самані, дослідник штуч-
ного інтелекту з Сінгапуру, 

розробив робота для передачі по-
цілунків на великі відстані, якого 
назвав Kissenger (kiss — «поцілу-
нок» і messenger — «посланець»).

Ним можна користуватися під 
час Інтернет-чатів, разом із веб-
камерою і мікрофоном. Kissenger 
має вигляд невеликої пластмасової 
кулі у вигляді зайчика зі штучними 
губами, чутливими до найменших 
дотиків. Для справжнього «поці-
лунку» знадобляться два роботи.

Щоб поцілувати коханого, тре-
ба взяти пластмасового зайчика та 
міцно «поцьомати» його у великі 
силіконові губи. У цей час вашо-
му партнеру необхідно зробити 
те саме зі своїм зайчиком — і тоді 
обидва роботи передадуть рухи 
ваших губ, імітуючи справжній 

поцілунок.
До речі, щоразу під час цілунку 

робот видає дивний звук, схожий 
на рохкання. Крім спілкування 
з реальними людьми, Kissenger 
можна використовувати і у вірту-
альних світах. Наприклад, можна 
цілувати улюблених персонажів 
із комп’ютерних ігор і отримувати 
від них поцілунки у відповідь.

ОБМАНУЛИ 

Куплена жінкою міні-
свинка виросла у 
величезну свинюку

Британці Джені Байрн замість 
мініатюрного міні-піга продали 

звичайну свиню. Байрн два роки 
тому придбала міні-піга на кличку 
Міка за 350 фунтів стерлінгів (421 
євро) й була цілком певна, що свин-
ка виросте не більша за спанієля. Та 
нині роха займає півкімнати. 

У тому, що порося є міні-пігом 
(вид свиней, що за розміром дійсно 
не більші за середню собаку), 43-річ-
ну жінку запевнив продавець. Але 
тварина виросла до 1,5 м у довжину 
й близько метра у висоту.

Зі слів господині, що працює се-
кретаркою, аби прогодувати льоху-
ненажеру, вона щомісяця витрачає 
200 фунтів стерлінгів (240 євро). 
«Коли друзі приходять до мене, їх 
незмінно шокують розміри Міки. 
Вони питають, чи була я під час ку-
півлі впевнена, що беру міні-піга. І я 
все ще вірю, що так, просто Міка ви-
явилася міні-пігом, який страждає 
від надлишкової ваги», — жартує 
Джена.

Йолка розповіла пікантні подробиці 
зі свого життя 
Досі особисте життя популяр-

ної 29-річної співачки Йолки 
не афішувалося. Проте дещо таки 
просочилося в пресу. Наприклад, 
справжнє ім’я артистки — Єлизаве-
та Вальдемарівна Іванців. А Йолкою 
її прозвали ще в дитинстві: нібито 
за «колючий» характер, а ще за при-
страсть до строкатого й блискучого 
одягу.

Народилася й виросла Ліза в 
Ужгороді. Провчившись у шко-
лі вісім років, Іванців вирішила 
вступити на вокальне відділення 
Ужгородського музучилища. Але її 
не прийняли. Це так зачепило само-
любство дівчини, що вона заприся-
глася будь-що досягти успіху. І доля 

таки подарувала їй шанс займатись 
улюбленою справою: 14-річну не-
формалку запросили в місцеву ко-
манду КВК «Палата №6». 

Ліза була єдиною дівчиною в ко-
манді, тож зустрічатися з нею хотіло 
багато юнаків. Одначе вона віддала 
перевагу капітанові Василю Край-
няю. Перший інтим 14-річної Йол-
ки та 22-річного Василя трапився 
прямо в гримерці місцевого будинку 
культури після фестивалю КВК. Їх-
ній роман тривав сім років, одначе 
до весілля діло не дійшло — у плани 
амбітної дівчини створювати сім’ю і 
залишатися в Ужгороді не входило. 

«Так, у нас був гарний, великий 
роман, — розповів Василь Крайняй. 

— Ліза вразила мене невідповідніс-
тю: потужний і сильний голос у цьо-
му тендітному, космічному тільці. 
Вона була ніби з іншої планети, але 
володіла жіночим шармом. Наша 
любов закінчилася, коли Йолка по-
їхала в Москву, а я — до Києва». 
Зараз Василеві 37 років. А нині він 
головний режисер Асоціації КВК 
України.

Перебратися в Москву й усерйоз 
заявити про себе як про співачку 
Йолці допоміг продюсер Децла й 
Тіматі. У російській столиці дівчи-
на познайомилася з парубком із 
Підмосков’я Сергієм Астаховим, за 
якого згодом вийшла заміж у 2010 
році. 

В Англії гей судиться з 
лесбійською парою за сина
В Англії гей, який став донором сперми для лес-
бійської пари, подав до суду, вимагаючи спільної 
опіки. Позивач, який був присутній на пологах і 
зараз має право спілкуватися з хлопчиком 5 год. на 
два тижні, заявляє, що завжди був більше, ніж про-
сто донором. Він хоче спілкуватися з дворічним 
сином частіше, іноді забирати його додому. Та мати 
і її партнерка відстоюють свої права, заявляючи, 
що біологічний батько не дотримується домовле-
ностей, узгоджених незадовго до зачаття.


