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ДОБРОТА 

ЗАБАВКА 

НЕНАВМИСНО ОБРАЗИВ 

СМАКОТА! 

АРТ-ПРОЕКТ 

ФЕСТИВАЛЬ 
У Німеччині бульдог «усиновив» 
шістьох поросят 

В Індії увійшли в моду вуличні 
роботи-віщуни

У Британії семирічного хлопчика 
звинуватили в расизмі

Австралійці побили рекорд 
найвищої вежі з млинців

В Англії встановили Шалама-
Балама

В Італії відбулось апельсинове 
побоїще

У німецькому притулку для тва-
рин восьмирічний бульдог 

узяв на виховання шістьох паць. 
За словами працівників звіринцю, 
маленьких диких поросят зна-
йшли туристи у лісі під Берліном. 
Припускають, що їхню матір впо-
лювали браконьєри. 

Вихованням маленьких свинок 

одразу ж заопікувалася місцева 
зірка — французький бульдог на 
прізвисько Бейбі. Свого часу со-
бачка вже піклувалася про кількох 
тутешніх кошенят і цуценят, але 
за свинок вона взялася особливо 
ревно.

Наразі Бейбі доглядає за по-
росятками як рідна матір — гріє 
їх та піклується, як про малень-
ких цуценят. Щоправда, молоком 
годують паць таки співробітники 
притулку, оскільки свого молока у 
Бейбі зовсім мало. 

За словами доглядачів, через 
кілька місяців поросят планують 
випустити у приватних володін-
нях у Бранденбурзі. 

Зазначимо, у цьому притулку 
тварина, якій так і не вдалося під-
шукати господаря, може жити без-
строково.

На вулицях Індії з’явилися 
роботи-оракули, які за сим-

волічну платню пророкують долю 
охочим.

Все, що потрібно для ворожін-

ня, — це назвати ім’я і дату свого 
народження, а також заплатити 
близько п’яти рупій (приблизно 50 
копійок). У відповідь машина роз-
повість про ваше минуле й сього-
дення, а також спробує передбачи-
ти майбутнє.

Роботи пофарбовані в яскраві 
кольори, а до тулуба кожного при-
кріплені навушники й годинник. 
Секрет «оракула» досить простий: 
всі віщування записані на плівку 
і відтворюються в довільному по-
рядку. Єдиний недолік — металеві 
провидці володіють лише п’ятьма 
найпоширенішими в багатонаціо-
нальній Індії мовами.

Суть інциденту в тому, що семи-
річний Елліот запитав у хлоп-

чика на дитячому майданчику: «Ти 
коричневий, бо з Африки?». Саме 
за ці слова матір учня викликали в 
школу на бесіду з учителем і заву-
чем, повідомляє Daily Mail.

Зі слів 29-річної Гейлі Вайт, їй 
подзвонили з адміністрації школи, 
повідомивши, що її дитина перебу-
ває в центрі «расистського сканда-
лу». Приїхавши, мати застала сина 
пригніченим: «Я просто спитав і 

не хотів зробити зле», — переко-
нував хлопчик.

Мамі запропонували прочита-
ти цитату зі шкільних правил про 
політику з боротьби проти расиз-
му та підписати папери для пору-
шення справи про расизм. Хейлі 
відмовилася, сказавши, що допит-
ливість сина не робить із нього 
расиста.

До речі, у 2009-му жарт шести-
річної дівчинки «У тебе шоколад 
на обличчі» теж переріс у скандал.

В Австралії був побитий світовий 
рекорд висоти башти, складе-

ної з млинців. Досягнення встано-
вив кухар Енді Робель у Мельбур-
ні. Віртуоз кулінарних справ зумів 
скласти тоненькі й ажурні, наче 
мереживо, млинці у стопку висо-
тою понад 76 сантиметрів.

Це неабияке досягнення, зва-
жаючи на те, що попередній рекорд 
висоти апетитної вежі з млинчиків 
був на два сантиметри меншим.

За словами Енді, він та його по-
мічники тренувалися біля розпе-
ченої плити на кухні дві доби, щоб 
таки побити старий «млинцевий» 
рекорд.

До слова, у 2011 році австра-

лійський кухар уже намагався 
скласти найвищу в світі стопку з 
млинців, але тоді зазнав невдачі, 
оскільки вежа розвалилася на по-
значці 61 сантиметр.

До речі, кулінарний рекорд ав-
стралійці вирішили встановити не 
просто так, а з нагоди святкування 
Жирного вівторка. Це тамтешній 
аналог слов’янської Масниці, тра-
диційне свято, що передує початку 
Великого посту. 

Цього дня у католицьких кра-
їнах організовуються масові гу-
ляння з частуванням у вигляді 
млинців із різних сортів борошна 
— з вигадливими начинками або й 
узагалі без нічого. 

Метрове штучне яйце у вигляді 
відомого героя «Аліси в Кра-

їні чудес» Шалама-Балама встано-
вили на стіні резиденції принца 
Уельського Чарльза у рамках арт-
проекту, що стартує в Лондоні. 

Проект Th e Big Egg пов’язаний 
із класичною англійською традиці-
єю — шуканням шоколадних яєць 
напередодні католицького Велико-
дня. «Полювання» на яйця трива-
тиме сорок днів і сорок ночей.

У пошуках можуть взяти 
участь усі охочі. Учасники імпрези 
муситимуть відшукати у різних за-
капелках британської столиці дві 
сотні розмальованих яєць зі скло-
пластику, кожне з яких заввишки 
80 см. Полегшать виконання за-
вдання карта й додаток для мо-
більного, а на шукачів чекають різ-
номанітні конкурси та розіграші.

Яйця ж не прості, а розписані 
«зірковими» писанкарями. Серед 

них кінорежисер Рідлі Скотт, мо-
дельєр Вів’єн Вествуд, архітектор 
Заха Хадід та інші. 

Спонсором акції є ювелірна 
компанія «Фаберже», що має ро-
сійське коріння й відома в усьому 
світі своїми унікальними подарун-
ковими яйцями.

Апельсинова битва (La battaglia 
delle arance) проводиться в 

рамках карнавалу в місті Іврея вже 
кілька століть поспіль. Це найбіль-
ше гастрономічне побоїще в Італії. 
У поєдинку бере участь дев’ять 
команд, які щосили шпурляють у 
противників цитрусовими. Цього-
річ під час соковитих баталій по-
страждало щонайменше 165 осіб. 
Неповороткі отримали садна, син-
ці й інші незначні травми, повідо-
мляє Videopiemonte.

152-х постраждалих медики 
оглянули на місці. А от 13 осіб, 
збитих із ніг чиїмось влучним 
кидком, довелося госпіталізувати. 
Усі отримали належну допомогу й 
невдовзі змогли повернутися до-
дому.

Усього на вулиці Івреї у ті дні 
вийшло 35 тисяч любителів поці-
лити у чужу спину апельсином.

Нагадаємо, у 2011 році під 
час цитрусового побоїща травми 
отримали майже дві сотні «фрук-
тових вояків».

РЕКОРД 

72-річний непалець 
— найнижча людина 
на Землі

Звання найнижчої людини у світі 
відшукало нового власника. Ним 

став 72-річний непалець Чандра Ба-
хадур Дангі. Вага чоловіка — 12 кг, а 
зріст — усього 56 см, а отже, він май-
же на чотири сантиметри нижчий за 
нинішнього офіційного рекордсмена 
— філіппінця Джунрея Балавінга.

Дангі ніколи не був одружений, 
тому живе разом із сім’єю свого 
старшого брата в селі Рімколі, що за 
400 кілометрів від Катманду. Через 
свій зріст Бахадур так і не зміг зна-
йти роботу, тож порається по хазяй-
ству. Всі його п’ятеро рідних братів 
— чоловіки середнього зросту.

Представники Книги рекордів 
Гіннеса вже лаштуються їхати до 
Катманду, щоб зафіксувати рекорд 
старенького непальця. До слова, 
Чандра Дангі ніколи не покидав 
власного села, тож мандрівка до сто-
лиці стане для літнього рекордсмена 
першою в житті.

37-річну Дрю Беррімор запідозрили 
у вагітності
Голлівудська красуня-акторка, 

продюсер і режисер 37-річна 
Дрю Беррімор у 2011 році наре-
шті знайшла своє щастя в особі 
Вілла Копельмана. На початку 
січня щаслива пара повідомила 
про заручини. Коханий подару-
вав актрисі приголомшливий 
безбарвний діамант відомої фір-
ми Graff , у якому майже чотири 
карати. 

Зараз, доки закохані квап-
но готуються до весілля, вже 
з’явилися чутки про вагітність 
Дрю. 

Пліткувати про те, що Беррі-
мор чекає первістка почали піс-
ля того, як папараці помітили її 
на виході з кабінету УЗД.

Зрештою, про дітей Дрю мріє 
вже давно. Коли їй виповнило-
ся тридцять років, акторка дала 
інтерв’ю, у якому поділилася 
бажанням стати мамою: «Я чіт-
ко стала відчувати, як цокає го-
динник. Не важливо, народжу я 
власних дітей чи всиновлю ма-
люка, повна в мене буде родина 
чи ні, я в будь-якому разі люби-
тиму своїх дітей». І тільки через 
сім років Дрю нарешті вдалося 
зустріти людину, з якою вона 
ладна створити сім’ю та народи-
ти дітлахів. 

Чутки про вагітність сама 
Беррімор ніяк не коментує, одна-
че друзі майбутнього подружжя 
розповідають, що в Дрю та Вілла 
«батьківський настрій». А світ-
ські хронікери тим часом помі-
тили, що голлівудська діва дедалі 
частіше приходить на вечірки в 
одязі вільного крою.

До речі, для Беррімор це 
буде вже третій шлюб: зірка була 
одружена з коміком Томом Грі-
ном і власником бару з Уельсу 
Джеремі Томасом.

Американський підліток 
сплутав томат із марихуаною
15-річний тінейджер украв томатний кущ із будин-
ку домогосподарки Анджели Картрайт, коли та 
проводжала сина на шкільний автобус. Жінка поба-
чила, як юнак схопив рослину, просунувши руку у 
відкрите вікно кухні, де і стояв томат. Коли хлопець 
утікав із місця злочину, то крикнув: «У мене один 
із твоїх кущів трави». Зі слів жінки, вона закричала 
йому вслід, що насправді він украв томат, а не ма-
рихуану. Горе-злодія затримали через кілька днів. 
Яке покарання загрожує підлітку, не уточнюється.


