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  ОЦЕ ТАК ІМ’Я!

  СЮРПРИЗ

  НЕ ПОКИНУЛА

  РЕКЛАМНИЙ ХІД
Кіт-кандидат у Сенат США 
обіцяє молоко у кожній мисці

Дівчина з найбільшими губами 
в світі зробила собі вуха ельфа

У Швеції школярці дозволили 
носити ім’я Текіла

Сім’я шведів, повернувшись 
додому, виявила у дитячому 
ліжечку п’яного незнайомця

Австралійка три години не давала 
своєму коневі потонути в болоті

Англійські креативники продають 
власні «мізки»

Кіт, що живе в місті Спрингфілд, 
штат Вірджинія, став претен-

дентом на місце в Сенаті США. 
9-річний мейн-кун на прізвисько 
Хенк є незалежним кандидатом, 
його ім’я не внесено до виборчих 
бюлетенів.

Господар Хенка і заодно мене-
джер його виборчої кампанії Мет-
тью О’Лірі розповів, що одним із 
основних завдань кота на посту 
сенатора стане створення робочих 
місць. У передвиборчій програмі 
колишньої безпритульної тварини 
сказано, що створення робочих 
місць допоможе поліпшити життя 
спочатку в містах, потім в округах, 
а потім і у всій країні. Хенк обіцяє, 
що якщо його оберуть, то «молоко 
буде в кожній мисці».

З передвиборчою програмою 
кота можна ознайомитися на його 
офіційному сайті, на сторінці в 
Facebook і мікроблозі на Twitter. 
Хенк претендує зайняти в сенаті 
місце нинішнього представника 
Вірджинії Джеймса Вебба, який не 
має наміру брати участі у виборах 
2012 року.

22-річна мешканка Санкт-
Петербурга Христина Рей, 

яка потрапила в Книгу рекордів 
Гіннеса як власниця найбільших у 
світі губ, продовжила експеримен-

ти зі своєю зовнішністю. Відчай-
душна дівчина зробила пластичну 
операцію на вушних раковинах, і 
тепер її вуха виглядають, як у мі-
фічних ельфів, тобто кінчики заго-
стрені догори. Як заявила дивачка, 
саме в такому образі вона почува-
ється чарівною. 

Раніше росіянка стала відомою 
на весь світ, зробивши не менше 
ста ін’єкцій в губи, на що вона 
витратила чотири тисячі фунтів 
стерлінгів. Свою першу операцію 
Христина зробила у 17 років. У 
найближчих планах власниці най-
більших губ на планеті — збіль-
шення грудей до розміру DD.

14-річна мешканка Швеції 
отримала дозвіл носити ім’я 

Текіла, яким її при народженні 
збиралися назвати батьки. Відпо-
відне рішення прийняла податко-
ва служба Швеції, що займається 
й питаннями реєстрації імен наро-
джених у країні дітей.

Текіла Вікінгейльм народилася 
в серпні 1997 року, і відтоді її роди-
на намагалася домогтися того, щоб 
її ім’я було офіційно зареєстрова-
не. Проте влада Швеції відмовля-

ла сім’ї Текіли вписувати це ім’я 
в документи, і батькам дівчинки 
довелося зареєструвати її під ім’ям 
Кіла.

Коли дитині виповнилося 14 
років, вона відправила в податко-
ве відомство лист, де описала свою 
ситуацію. Дівчинка написала, що 
друзі та рідні називають її Текілою, 
і вона ніколи не вважала це ім’я — 
назву міцного алкогольного напою 
— неприйнятним або образливим 
для неї. 

Сім’я шведів виявила в своєму 
будинку п’яного незнайомця, 

який ліг у дитяче ліжечко і заснув. 
Інцидент стався в місті Стенунг-
сунді на заході країни, пише The 
Local. 

За словами глави сім’ї (його 
ім’я не називається), незнайомця 
першим побачив його трирічний 
син. Хлопчик побачив чоловіка, 
сплячого в його ліжку, і сказав 
своєму старшому братові, що в 
його кімнаті привид. Після цього 
молодша дитина повідомила про 
«примару» своєму батькові.

Як зазначив чоловік, спочатку 

він не збирався скаржитися на не-
проханого гостя в поліцію, проте 
потім передумав. Це сталося, коли 
глава сім’ї побачив, що сплячий 
чоловік обмочився в ліжку.

Як з’ясувалося пізніше, не-
знайомець, який проліз до чужо-
го дому, йшов у бар, проте потім 
відчув себе втомленим, і вирішив 
прилягти поспати. Для цього він 
вибрав будинок, двері в якому ви-
явилася незамкненими.

Видання зазначає, що тепер 
чоловікові можуть пред’явити 
звинувачення в незаконному про-
никненні в чуже приміщення.

Жителька містечка Жілонг, що 
недалеко від австралійського 

Мельбурна, кілька годин чекала на 
рятувальників, утримуючи голову 
свого коня над поверхнею болота. 
Це трапилося тоді, коли міс Грехем 
разом із донькою вирушила на кін-
ну прогулянку. В якийсь момент 
обидві тварини почали стрімко за-
грузати у багні.

«Це було жахливо! — розпо-
відає жінка. — Я їжджу тут верхи 
майже 20 років, і ще ніколи не ба-
чила жодної ознаки того, що тут — 
небезпечний болотистий ґрунт».

Тварин швидко затягувало у 
грязюку. Жінка з горем навпіл до-
помогла вибратися з болота донь-
ці та її коневі. Дівчинка одразу ж 
побігла до автівки, щоб викликати 
допомогу, а жінка повернулася до 
власного коня і намагалася допо-
могти йому вибратися з болотя-
ної пастки, однак і й сама почала 

грузнути у багні. «В якийсь мо-
мент я подумала, що ми вже не 
виберемось. Болото було скрізь, і я 
відчувала, що ми з конем опускає-
мося усе глибше. Лишалося тільки 
молитися, аби рятувальники при-
були якнайшвидше!» — розповіла 
збентежена міс Грехем. 

Рятувальники допомогли жін-
ці вибратися з болота, а щоб ви-
тягти коня, довелося залучити 
трактор.

Лондонські рекламники Вільям 
Бернхардт і Меттью Міфсуд 

вирішили знайти роботу, виста-
вивши на продаж свої «мізки» в 
інтернет-магазині eBay. Стартова 
ціна «товару» складає один фунт 
стерлінгів. Переможцем можна 
стати відразу, поза аукціоном, 
сплативши 28 тисяч фунтів стер-
лінгів.

За допомогою такого ходу ав-
тори ідеї розраховують приверну-
ти увагу креативних директорів, 
рекламних агенцій та приватних 
клієнтів, яким вони обіцяють на-
дати «ідеї, гідні нагород».

Бернхардт і Міфсуд пропо-
нують покупцям придбати розум 
не тільки цілком, але й окремими 
частинами. Вони готові продати 

«ділянки» своїх «мізків», відпові-
дальні за знання програми Adobe, 
основ фотографії, французької 
мови, а також за копірайтинг, му-
зичний талант і художні здібності. 
Крім того, на сайті є розділ «Для 
зомбі», де можна купити конди-
терські вироби у вигляді мізків.

  ЗАДЛЯ ШОУ

У Мексиці відбулася 
корида для 
маленьких людей

Нещодавно відбулося одне з най-
скандальніших видовищ світу  

— мексиканська корида за участю 
карликів. Ця корида дуже відрізня-
ється від класичної іспанської: на 
арену виходять маленькі люди та 
намагаються здолати розлюченого 
бичка. Втім, головне завдання ни-
зеньких тореадорів — розсмішити 
публіку, а це в них виходить дуже 
добре.

Це видовище сприймається в 
суспільстві неоднозначно: багато 
хто вважає таку кориду амораль-
ною, одначе для самих мексикан-
ських карликів це один із небагатьох 
шансів отримати добре оплачувану 
роботу. Вперше таке видовище про-
йшло у Мехіко 1970-го року.

Ріанна зіграє головну роль у біографічній 
стрічці про Уітні Хьюстон

У Голлівуді активно обгово-
рюється новина про зйомки 

біографічного фільму про зна-
мениту співачку Уітні Хьюстон. 
Зірка померла 11 лютого 2012-
го у віці 48 років. Варто відзна-
чити, що зйомки стрічки були 
заплановані ще при житті Уітні 
і співачка дуже цікавилась цим 
проектом. Але ні взяти в ньому 
участь, ні побачити результату їй 
не судилось.

За попередніми повідомлен-
нями, роль легенди поп-музики 
запропонують зіграти 24-річній 
барбадоській виконавиці Ріан-
ні. Подейкують, що родина Уітні 
вже дала згоду на її кандидатуру. 
Однак переговори з агентом мо-
лодого дарування тільки почали-
ся, тому поки точно не говорити-
ся, що саме Ріанна зіграє головну 
роль у фільмі. 

Крім Ріанни, розглядаєть-
ся ще й кандидатура Дженні-
фер Хадсон, яка на церемонії 
Grammy виконала пісню, при-
свячену Хьюстон. Не виключено, 
що у фільмі зніматимуться оби-
дві співачки, які зіграють Уітні в 
різні роки її життя. Що стосуєть-
ся маленької Хьюстон, то її най-
імовірніше зіграє дочка актора 
Уілла Сміта — 11-літня Уіллоу.

До речі, Ріанна недавно де-
бютувала як акторка у фільмі 
«Морський бій» (у прокат він 
вийде у квітні 2012 року). Та 
примітно, що в 2011 році вона 
відмовилася від участі в римейку 
фільму «Охоронець», що свого 
часу приніс світову славу Уітні 
Хьюстон. Пояснюючи свою від-
мову, Ріанна заявила, що тер-
піти не може, коли музиканти 
знімаються в музичних фільмах 
і навіть не намагаються зіграти 
когось іншого.

На задоволення домашніх 
тварин американці 
витратили $50 мільярдів
У минулому році американці витратили на своїх 
домашніх тварин більше 50 мільярдів доларів. 
Близько 65% цієї суми склали витрати на харчуван-
ня та лікування. Решта ж витрат спрямовувалась на 
«послуги для домашніх тварин». Вони включають у 
себе розвиваючі іграшки, аксесуари, одяг та різні 
послуги: грумінг (миття та стрижка), готелі, вигул 
песиків і котиків.


